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ABSTRAKT 

Vývoj a aplikace pokročilých oxidačních procesů přispívají k ochraně životního 

prostředí tím, že je lze například využít pro dekontaminaci a čištění vod od nežádoucích 

endokrinních disruptorů a bakterií. Pozornost byla zaměřena na navržení fotokatalytického 

reaktoru a způsob nanesení práškového katalyzátoru vodním sklem. Katalyzátorem byl 

nanovlákenný NnF Ceram TiO2 vyráběný společností Pardam s.r.o. Jako srovnávací 

katalyzátor byl použit komerční TiO2 Evonik P25. K charakterizaci fotokatalyzátorů byla 

použita rentgenová difrakční analýza, UV-Vis spektrometrie, fyzikální sorpce dusíku při 77 K 

a analýza povrchu transmisní elektronovou mikroskopií. V rámci práce navržené a sestavené 

zařízení bylo testováno při odstraňování hormonů (17α-ethinylestradiol, 17α-stradiol, 17β-

estradiol, estriol, estron, progesteron) a bakterií (koliformní bakterie, E. coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus). Zdrojem záření byla UV lampa s vlnovou délkou 368 

nm. K úplné degradaci vybraných bakterií došlo již po 24 hod v přítomnosti obou 

katalyzátorů. Odbourávání hormonů probíhá podle kinetiky pseudo- prvního řádu a jejich 

konverze byla vyšší u všech hormonů při použití TiO2 Evonik P25 ve srovnání s NnF Ceram 

TiO2 katalyzátorem. Nejsnadněji byl odbouráván progesteron a všechny typy estradiolů a to 

jak v přítomnosti TiO2 Evonik P25 tak NnF Ceram TiO2. Naopak nejnižší konverze bylo 

dosaženo v případě estronu a estriolu. Klíčovou roli v různé aktivitě testovaných 

fotokatalyzátorů lze přisoudit jejich rozdílnému fázovému složení. Katalyzátor TiO2-P25 je 

dvoufázový katalyzátor (80 hm. % anatas a 20 hm. % rutil). I když fotokatalyticky aktivnější 

je anatas, současná přítomnost anatasu a rutilu způsobuje synergický efekt, jehož důsledkem 

je potlačení rekombinace párů elektron – díra, což umožní jejich dostupnost pro 

fotokatalytickou reakci.   

Fotokatalyzátory na bázi TiO2 imobilizované vodním sklem se ukázaly nadějnými 

pro fotokatalytické čištění vody. Vyvinuté fotokatalytické zařízení pro degradaci hormonů 

a bakterií by mohlo najít uplatnění v komerční oblasti využívající vířivky či podobná zařízení, 

sloužící ke koupání lidí, kteří mohou vodu vybranými hormony a bakteriemi znečistit.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Endokrinní disruptory, bakterie, čištění vody, fotokatalýza, NnF Ceram TiO2, TiO2 Evonik 

P25 

 

 



ABSTRACT 

The development and use of the advanced oxidation processes leads to the 

environmental protection by applying them in the wastewater decontamination and 

purification from endocrine disruptors and bacteria. The interest was focused on designing of 

a photocatalytic reactor and a way of immobilization of a powder catalyst by water-glass, 

which was the nanofiber powder catalyst NnF Ceram TiO2 produced by company 

Pardam s.r.o. The commercial TiO2 Evonik P25 was used for comparison. The catalysts were 

characterized using XRD, UV-Vis spectrometry, physical sorption of nitrogen by 77 K and 

surface analysis by TEM. Design and construction of the developed device was tested during 

degradation of hormones (17α-ethinylestradiol, 17α-stradiol, 17β-estradiol, estriol, estrone, 

progesterone) and bacteria (coliform bacteria, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus). A source of the light was UV lamp with wavelength 368 nm. To the 

total degradation of chosen bacteria occurred after 24 hours in the presence of both catalysts. 

The decomposition of hormones was in accordance with pseudo-first-order law. The 

conversion all hormones was higher by using the TiO2 Evonik P25 catalyst in comparison 

with  NnF Ceram catalyst. It was shown, that progesterone and all types of estradiols were 

decomposed in the most easiest way  in the presence of both TiO2 Evonik P25 and NnF 

Ceram TiO2 catalysts. On the other hand the lowest conversion was reached by estrone and 

estriol. The crucial role in different photocatalytic activity of tested catalysts can be assigned 

to their various phase structure. The catalyst TiO2 -P25 is double-phase (composition 80 wt.% 

of anatase and 20 wt.% of rutile). Although the anatase phase is photocatalytically more 

active, the current presence of anatase and rutile may cause the synergic effect, which leads to 

reduction of recombination of electron-hole pairs. This is the reason of their better availability 

for photocatalytic reaction.The TiO2 based photocatalysts immobilized by water-glass seems 

to be promising for photocatalytic water purification. Designed photocatalytic device for 

hormones and bacteria degradation could find its application in commercial sphere using 

whirlpools or similar equipment for bathing, where people can pollute the water by hormones 

and bacteria.  
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Evonik P25 

 



OBSAH 

 

1 ÚVOD ................................................................................................................................ 8 

2 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE ............................................................................................ 11 

3 TEORETICKÁ ČÁST ..................................................................................................... 12 

3.1 Heterogenní fotokatalytické procesy ........................................................................ 12 

3.2 Fotoreaktory pro fotokatalytické reakce v kapalné fázi ............................................ 16 

3.3 Oxid titaničitý ........................................................................................................... 21 

3.3.1 Fyzikální a chemické vlastnosti TiO2 .............................................................. 21 

3.3.2 Použití TiO2 ..................................................................................................... 22 

3.3.3 TiO2 jako fotokatalyzátor ................................................................................ 23 

3.3.4 Způsoby imobilizace TiO2 při fotokatalýze ..................................................... 24 

3.4 Látky znečišťující vodu ............................................................................................ 26 

3.4.1 Bakterie ............................................................................................................ 26 

3.4.1.1 Koliformní bakterie .................................................................................... 27 

3.4.1.2 Escherichia coli .......................................................................................... 27 

3.4.1.3 Legionella pneumophila ............................................................................. 28 

3.4.1.4 Staphylococcus aureus ............................................................................... 28 

3.4.1.5 Pseudomonas aeruginosa............................................................................ 29 

3.4.2 Hormony .......................................................................................................... 29 

3.5 Způsoby odstranění bakterií a hormonů z vody ........................................................ 31 

3.5.1 Odstranění bakterií .......................................................................................... 31 

3.5.2 Odstranění hormonů ........................................................................................ 32 

3.6 Literární přehled řešené problematiky - vybrané způsoby čištění  vody za přítomnosti 

TiO2  či jiných fotokatalyzátorů .......................................................................................... 34 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ........................................................................................... 48 

4.1 Použité fotokatalyzátory TiO2................................................................................... 48 

4.2 Způsob ukotvení fotokatalyzátorů na bázi TiO2 na nosič ......................................... 48 

4.3 Metody charakterizace fotokatalyzátorů na bázi TiO2 ............................................. 49 

4.3.1 Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku ............................................................. 49 

4.3.2 Rentgenová difrakční analýza (XRD) ............................................................. 49 

4.3.3 Ultrafialová a viditelná spektroskopie ............................................................. 50 

4.3.4 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) .................................................. 51 

4.4 Vybrané modelové bakterie a hormony použité při  fotokatalytickém čištění vody 51 



4.5 Návrh a popis experimentálního zařízení pro fotokatalytické čištění vody od 

vybraných bakterií a hormonů ............................................................................................ 52 

4.5.1 Výběr katalyzátoru a nosiče a způsobu imobilizace ........................................ 52 

4.5.2 Tělo reaktoru.................................................................................................... 53 

4.5.3 Zdroj záření...................................................................................................... 54 

4.5.4 Čerpadlo .......................................................................................................... 56 

4.5.5 Zásobník na vodu, použité bakterie a hormony ............................................... 56 

4.5.6 Celkový popis experimentálního zařízení pro fotokatalytické čištění vod od 

vybraných bakterií a hormonů ......................................................................................... 57 

5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A  JEJICH DISKUZE ..................... 58 

5.1 Charakterizace použitých katalyzátorů TiO2 ............................................................ 58 

5.1.1 Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku ............................................................. 58 

5.1.2 Rentgenová difrakční analýza ......................................................................... 59 

5.1.3 Ultrafialová a viditelná spektroskopie ............................................................. 60 

5.1.4 Transmisní elektronová mikroskopie .............................................................. 62 

5.2 Aktivita fotokatalyzátorů na bázi TiO2 pro fotokatalytické čištění vody od vybraných 

modelových bakterií a hormonů ......................................................................................... 64 

5.3 Diskuze ..................................................................................................................... 69 

5.3.1 Srovnání aktivit katalyzátoru TiO2-P25 a NnF Ceram .................................... 69 

5.3.2 Srovnání odbourávání jednotlivých druhů hormonů ....................................... 72 

5.3.3 Odbourávání bakterií ....................................................................................... 73 

5.3.4 Elektrická energie potřebná pro snížení koncentrace kontaminantů o jeden řád 

(EEO)  ......................................................................................................................... 75 

5.3.5 Cenová kalkulace experimentálního zařízení a náklady pro čištění vody od 

vybraných bakterií a hormonů ......................................................................................... 77 

6 ZÁVĚR ............................................................................................................................ 79 

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................. 82 

8 SEZNAM VLASTNÍCH PUBLIKACÍ ........................................................................... 94 

9 SEZNAM TABULEK ..................................................................................................... 96 

10 SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 97 

11 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ..................................................... 99 

12 PŘÍLOHY ...................................................................................................................... 102 



 1  ÚVOD 

Voda spolu se zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na  

Zemi. Jedná se o chemickou sloučeninu dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Běžně 

v ní bývají rozpuštěné i další látky, především soli. 97 % vody na Zemi je slané. Sladká voda 

pak představuje pouhá 3 %, z nichž většina je vázána v ledovcích [1]. 

Kromě solí jsou bohužel ve vodě stále častěji přítomny i látky, které její kvalitu 

zhoršují. Člověk již svou činností vážně poškodil 41 % světových moří. Nejhůře postiženými 

oblastmi jsou Severní a Středozemní moře, dále moře obklopující Čínu, Karibik a moře 

u východního pobřeží Severní Ameriky. Pouze 4 % světového oceánu jsou relativně 

nedotčená a nacházejí se téměř výhradně u světových pólů. Ve 20. století zmizelo 50 % 

světových mokřadů [1]. 

 Momentálně žije v oblastech s nedostatkem přirozené vody asi 1,2 miliardy obyvatel. 

Dalších 1,6 miliardy lidí trpí nedostatkem vody v důsledku nedostačující infrastruktury v dané 

zemi. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě a 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické 

zázemí [2]. 

 Spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele západní Evropy je přibližně 129 litrů, 

v USA spotřebuje jeden obyvatel 295 litrů pitné vody denně, zatímco v suchých zemích 

Afriky si obyvatelé vystačí pouze s asi 20 litry. Při pěti minutovém sprchování spotřebujeme 

stejné množství vody jako obyvatel slumu v rozvojové zemi za celý den. Při výrobě jednoho 

auta se spotřebuje přibližně 2000 litrů vody, na výrobu jednoho kilogramu oceli je potřebných 

18 litrů vody, na jeden list papíru asi 3 litry [2].  

 Tři miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou vodou 

a špatnou hygienou, 90 % z nich jsou děti do pěti let. O to nepříjemnější je skutečnost, že se 

zásoby sladké vody na Zemi snižují. Podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství 

klesly zásoby vody v Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly 

mezi zásobami vody a její spotřebou se neustále prohlubují a lze přitom předpokládat, že 

spotřeba vody bude v následujících letech stále stoupat [2]. 

Je zřejmé, že bez vody by civilizace nedosáhla takových pokroků a takového vývoje. 

Ale je tento pokrok opravdu cestou dopředu?  

Lidé by si denně měli uvědomovat základní body Evropské vodní charty přijaté dne 

6. května 1968 ve Štrasburku Radou Evropy [3]. Tento dokument shrnuje význam vody pro 

člověka a životní prostředí a upozorňuje na závažnost problému hospodaření s vodou. 



1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná 

surovina. 

2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, 

chránit a podle možnosti rozhojňovat. 

3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku i ostatním živým organismům, 

závislým na vodě. 

4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, 

zejména musí odpovídat normám lidského zdraví. 

5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro 

veřejné i soukromé účely. 

6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. 

7. Vodní zdroje musí být zachovány. 

8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. 

9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků 

a informování veřejnosti. 

10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. 

Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky. 

11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a 

ne v rámci politických a správních hranic. 

12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. 

Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou a stále více se stává 

strategickou surovinou. 

 Potřeba vody se neustále zvyšuje s růstem populace, industrializace a rozšířováním 

zavlažovaní v zemědělství. Proto se rekultivace odpadních vod stala zásadní pro zachování 

a rozšiřování zásob vody. Konvenční komunální čistírny odpadních vod, založeny obvykle na 

čištění biologickými procesy, jsou schopny odstranit některé běžné látky, zatímco biologicky 

neodbouratelné sloučeniny mohou uniknout a uvolnit se do životního prostředí [4]. Mezi tyto 

sloučeniny spadají i endokrinní disruptory. Jde o látky schopné narušovat hormonální 

komunikaci mezi buňkami organismu. Endokrinní disruptory se nacházejí v mnoha 

produktech, s nimiž přicházíme do kontaktu každý den, jako jsou například pokladní účtenky 

v supermarketech, nápojové plechovky, podlahové krytiny nebo opalovací krémy. Do skupiny 

endokrinních disruptorů jsou řazeny některé těžké kovy, ftaláty, parabeny, DDT, bisfenol A, 

polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy, léčiva nebo hormony. Právě hormony  mohou 



vyvolat řadu reprodukčních a sexuálních abnormalit u volně žijících zvířat i ve stopovém 

množství. Proto jsou k odstranění těchto látek a zajištění kvality vody nutné účinné pokročilé 

způsoby čištění [5].  

 Fotokatalytické aplikace mají obrovskou perspektivu využití při čistění vody od 

nebezpečných cizorodých látek a mikroorganismů. Fotokatalyzátor TiO2 přilákal velký zájem 

mnoha výzkumných pracovníků pro své vysoce aktivní fotokatalytické vlastnosti, jako je 

schopnost rozkladu chemických sloučenin či antibakteriální schopnost. Očekává se, že právě 

fotokatalýza TiO2 může být prakticky použita v environmentálních technologiích při rozkladu 

endokrinních disruptorů i jiných nebezpečných látek [6-9]. 

V rámci této práce bylo pomocí fotokatalýzy za přítomnosti vybraného katalyzátoru 

TiO2 řešeno nejen odstranění určitých druhů hormonů, ale také bakterií, jejichž koncentrace 

se zjišťuje při rozboru bazénové vody. Vyvinutá technologie pro rozklad nežádoucích látek, 

by mohla být prakticky použita právě pro zmíněné čištění bazénové vody. 
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 2  CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE  

Cílem disertační práce je studium fotokatalytického čištění vody od vybraných 

bakterií a hormonů v přítomnosti polovodičových fotokatalyzátorů na bázi oxidu titaničitého 

včetně návrhu a sestavení fotokatalytického reaktoru vhodného pro reálné použití. Jsou 

zkoumány fyzikálně-chemické vlastnosti testovaných katalyzátorů a vliv těchto vlastností na 

fotokatalytickou aktivitu při fotokatalytickém čištění vody.  

Dílčí témata studovaná v rámci této disertační práce lze rozdělit následujícím 

způsobem: 

 Navržení a zkonstruování fotoreaktoru vhodného pro fotokatalytické čištění 

vody. 

 Nanesení fotokatalyzátoru TiO2 na pevný nosič vybranou cestou. 

 Otestování účinnosti ukotveného fotokatalyzátoru TiO2 při fotokatalytickém 

čištění vody od vybraných modelových bakterií a hormonů. 

 Porovnání účinnosti vybraného fotokatalyzátoru TiO2 s komerčně dostupným 

katalyzátorem TiO2 Evonik P25. 

 Nalezení vzájemného vztahu mezi vlastnostmi TiO2 fotokatalyzátoru, které byly 

určeny fyzikálními, fyzikálně-chemickými a spektroskopickými technikami, 

a jeho aktivitou při fotokatalytickém čištění vody od vybraných modelových 

bakterií a hormonů. 
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 3  TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části práce jsou vysvětleny všechny procesy, metody a látky použité 

pro pochopení problematiky eliminace nežádoucích bakterií a hormonů z vody pomocí 

heterogenní fotokatalýzy za použití práškového katalyzátoru TiO2, který je na pevném nosiči 

nanesen pomocí anorganického pojiva. 

 3.1  Heterogenní fotokatalytické procesy 

 Katalýzu je možno definovat jako změnu počtu a povahy základních stupňů, z nichž 

je složen celkový chemický proces, kdy je tato změna způsobena katalyzátorem, který se 

účastní mezistupňů chemického procesu, avšak na konci se uvolňuje chemicky nezměněn. 

Katalýzou se nazývá změna rychlosti chemické reakce způsobená látkami, které se reakcí 

chemicky nemění. Průběh katalytických reakcí je ovlivňován přítomností látek, které nejsou 

reakcemi spotřebovávány, ale aktivují je. Tyto látky nazýváme katalyzátory. Katalyzátory 

mohou reakci urychlit i zpomalit. Katalyzátor se během reakce nespotřebovává, účastní se 

tvorby nestálých meziproduktů, které se dále rozpadají za vzniku produktu a katalyzátoru. 

Katalyzátor nemá vliv na množství přeměněného produktu, neposunuje tedy chemickou 

rovnováhu, ale pouze přispívá k jejímu rychlejšímu dosažení [10]. Katalyzátor nemůže 

vyvolat reakci, která není z termodynamického hlediska možná. Jelikož katalyzátor zůstává 

po dokončení reakce nezměněn, nedodává systému žádnou energii a podle 

termodynamických zákonů nemůže ovlivnit polohu rovnováhy. A protože je rovnovážná 

konstanta chemické rovnováhy rovna poměru rychlostních konstant přímé a zpětné reakce, 

musí katalyzátor ovlivňovat rychlost přímé i zpětné reakce stejným způsobem [11]. 

Výsledné přeměny se u katalyzované reakce dosahuje jiným, energeticky méně 

náročným mechanismem, než u nekatalyzované reakce, což znamená rozložení chemické 

reakce do více kroků, z nichž každý má nižší aktivační energii než reakce nekatalyzovaná. 

Vhodná volba katalyzátoru často dovoluje aktivovat pouze jednu z více možných reakcí 

v systému. Katalytické působení se tedy neomezuje pouze na usnadnění celkové přeměny 

systému, ale někdy dovoluje řídit tuto přeměnu žádaným směrem [11]. I když řídícím 

krokem katalyzovaného děje, který se skládá z více kroků, je nejpomalejší krok reakce, tak 

výsledná rychlost je větší než v případě nekatalyzované reakce, která vyžaduje pouze jeden 

reakční krok (Obr. 1).  
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Obr. 1: Schématické znázornění energetického průběhu reakce A + B  AB a) bez 

katalyzátoru a b) s katalyzátorem [12]. 

Teoreticky je možno usuzovat, že je do systému potřeba přidat jen určitý podíl 

katalyzátoru pro přeměnu daného množství, protože katalyzátor není reakcí spotřebováván. 

Ve skutečnosti tento předpoklad neplatí, protože katalyzátor v průběhu reakce může ztrácet 

svou aktivitu. Dochází k tomu vlivem různých příčin, jako jsou rozklad, sekundární reakce, 

změna fyzikální podstaty. Přesto však katalyzátor umožňuje přeměnu mnohonásobně většího 

množství reagujících látek než je jeho vlastní hmotnost [11].  

Všechny katalytické reakce je možno rozdělit nikoli podle podstaty mechanismu 

procesu, ale podle skupenského stavu složek, a to na homogenní a heterogenní. Reakce, kde 

jsou výchozí látky, produkty i katalyzátor v jedné fázi, se nazývají homogenní. Jestliže jsou 

reakční složky a katalyzátor v různých skupenských stavech, pak se jedná o reakce 

heterogenní [13]. 

U heterogenní katalýzy vystupuje katalyzátor jako oddělená fáze. Hlavní výhodou 

je, že katalyzátor působí selektivně. V praxi je nejběžnější případ, kdy katalyzátor je pevná 

látka a reagující látky jsou plynné nebo kapalné. K vlastní reakci dochází na rozhraní těchto 

dvou fází.  

Celkový průběh reakce plynu s pevným katalyzátorem probíhá jako sled dílčích 

dějů: 

1. transport výchozích látek k povrchu katalyzátoru (vnější difúze), 
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2. transport výchozích látek z vnějšího k vnitřnímu povrchu katalyzátoru (vnitřní 

difúze), 

3. adsorpce výchozích látek na povrch katalyzátoru, 

4. vlastní chemická povrchová reakce mezi reaktanty sorbovanými ve vzájemné 

blízkosti, 

5. desorpce produktů z povrchu katalyzátoru, 

6. transport produktů od vnitřního povrchu katalyzátoru (vnitřní difúze), 

7. transport produktů od vnějšího povrchu katalyzátoru (vnější difúze) [14].  

 

 Tyto děje se dělí do dvou skupin, a to na děje látkového transportu, které jsou 

převážně fyzikální povahy a děje látkových přeměn, které se řadí mezi chemické děje.  

Právě látkový transport, neboli makrokinetické jevy, značně ovlivňuje katalytický 

děj. V případě, že některý děj látkového transportu je řídícím krokem katalýzy, pak charakter 

katalytického děje není určován chemickou reakcí, ale je závislý na konstrukci 

experimentálního zařízení, z těchto důvodů je snaha makrokinetické vlivy eliminovat. Za 

předpokladu, že makrokinetické jevy jsou eliminovány, budou rychlost katalýzy určovat 

látkové přeměny, přesněji nejpomalejší krok látkových přeměn, což může být adsorpce, 

desorpce nebo povrchová reakce. 

Vedle těchto dějů dochází také k uvolnění nebo spotřebování tepla, a tak je výsledný 

pochod navíc komplikován přenosem tepla mezi katalyzátorem a hlavním proudem plynu či 

kapaliny [11]. 

Rozdíl mezi katalyzovanou a fotokatalyzovanou reakcí je v tom, že katalyzátor 

obsahuje aktivní místa, na kterých je reaktant přeměněn na produkt, kdežto na 

fotokatalyzátoru jsou místo aktivních míst pozitivní díry a záporné volné elektrony. Tyto 

oblasti by se daly označit jako reakční místa. Proto rychlost fotokatalytické reakce není 

ovlivněna množstvím aktivních míst, ale jinými faktory např. intenzitou použitého záření, 

které iniciuje fotokatalýzu [11].  

Pokud se budeme zabývat fotokatalýzou probíhající na polovodičích, pak je tento 

proces založen na absorpci záření vhodné vlnové délky v částici fotokatalyzátoru, čímž 

dochází k excitaci elektronu (e
-
) z valenčního pásu (VB) do vodivostního pásu (CB), přičemž 

ve valenčním pásu zůstává kladný nosič náboje- díra (h
+
). Energie dopadajícího záření musí 

být minimálně rovna rozdílu energií vodivostního a valenčního pásu polovodiče, přičemž 

redoxní potenciály tvořených elektronů a děr jsou úměrné tomuto rozdílu energií. Tento 

rozdíl se nazývá energie zakázaného pásu (Eg). Polovodiče mají šířku zakázaného pásu 

menší než 3,5 eV a k přesunu elektronů u nich dojde jen v případě, že je látce dodána energie 
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rovna nebo větší než je energie zakázaného pásu [14]. Tato energie může být dodána 

fotonem v podobě kvanta světelné energie. Výše uvedená teorie principu fotokatalýzy je pro 

lepší představu znázorněna na Obr. 2.  

 

 

Obr. 2: Princip fotokatalytické reakce. 

Základním principem fotokatalýzy je vytvoření oddělených elektrických center 

v katalyzátoru účinkem světla a využití těchto center pro následné chemické reakce. Na 

záporném centru dochází k redukci, na kladném centru dochází k vysoce účinné oxidaci. 

Hlavní a nejpravděpodobnější reakcí je ale opětovné sloučení obou center a degradace 

světelné energie na teplo.  

 Vznikem páru volný elektron – díra, se po ozáření mohou částice katalyzátoru 

k okolním molekulám chovat jako elektronové donory nebo akceptory. Uvolněné elektrony 

vykonávají neuspořádaný pohyb, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že elektron „zaplní“ 

některou díru po jiném uvolněném elektronu. Tomuto jevu se říká rekombinace páru volný 

elektron – díra. Z tohoto důvodu je životnost páru volný elektron – díra velmi krátká, řádově  

10
-9

 s. Rekombinaci páru volný elektron – díra se snažíme zabránit před nastávající 

chemickou reakcí probíhající na povrchu katalyzátoru [14]. 

Nosiče náboje mohou migrovat na povrch částice fotokatalyzátoru, kde reagují 

s látkami přítomnými v systému: 

 polovodič může darovat elektrony akceptoru na svém povrchu, 

 pozitivní „díra“ může migrovat k povrchu, kde dojde ke kombinaci 

s elektronem z donorových skupin, 

 rekombinace elektronů a děr uvnitř polovodičových částic, 

 rekombinace elektronů a děr na povrchu polovodičových částic.  
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Rychlost přenosu náboje závisí na poloze hranice zakázaného pásu a na redoxním 

potenciálu adsorbovaných skupin. Vzhledem k velmi rychlé rekombinaci elektronů a děr je 

důležité, aby se na povrchu katalyzátoru vyskytovaly naadsorbované skupiny donorů pro 

generované díry a akceptory pro elektrony. 

Mezi hlavní faktory ovlivňující rychlost fotochemické reakce patří: 

 typ použitého katalyzátoru, 

 povrch katalyzátoru, 

 energie záření použitého k aktivaci katalyzátoru, 

 pH, které ovlivňuje náboj na povrchu katalyzátoru a tím také způsob 

transformace substrátu, 

 koncentrace substrátu, na níž závisí kinetika reakce, 

 tok fotonů, protože přebytek světelného záření urychluje rekombinaci páru 

volný elektron – díra, 

 teplota, vyšší teploty, které obecně vedou k vyšším reakčním rychlostem, 

způsobují častější kolize mezi polovodičem a substrátem [15]. 

 3.2  Fotoreaktory pro fotokatalytické reakce v kapalné fázi 

 Fotokatalytický reaktor je zařízení, jež má v sobě zabudován zdroj UV záření 

a dochází v něm k fotokatalytické reakci.  

 Konstrukce fotokatalytických reaktorů je mnohem komplexnější než u běžných 

reaktorů. Obecně platí, že reaktor musí být vybaven výkonným zdrojem záření, opatřen 

vyhovujícím mícháním, pokud je katalyzátor suspendován. Důležitým konstrukčním 

faktorem je také nutnost ozáření katalyzátoru a zajištění dostatečného kontaktu katalyzátoru 

a reaktantu [16]. Jedná se nejčastěji o skleněné trubice, na nichž je nanesena fotokatalytická 

vrstva. Touto trubicí proudí upravovaná kapalina a zdroj záření je umístěn buď z vnější, nebo 

z vnitřní strany [17]. 

 Hledisek pro klasifikaci fotoreaktorů je několik.  

Z hlediska stavu fotokatalyzátoru je můžeme rozdělit na dvě skupiny: 

1. reaktor, kde jsou částice fotokatalyzátoru volně dispergovány v kapalné fázi 

(slurry reactor), 

2. reaktor, kde jsou částice fotokatalyzátoru uchyceny na nosiči (immobilized 

reactor) [18]. 

Z hlediska pohybu reakční směsi v reaktoru se fotoreaktory dělí do tří základních skupin: 
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1. vsádkový reaktor (batch reactor), 

2. průtočný reaktor (flow reactor), 

3. průtočný míchaný reaktor [17]. 

 Vsádkový reaktor nemá žádný vstup ani výstup reakční směsi. Na začátku je 

napuštěn reakční směsí a po skončení operace vypuštěn. Koncentrace, teplota a reakční 

rychlost se mění s časem v závislosti na průběhu reakce. Za předpokladu ideálního míchání 

je v daném časovém okamžiku teplota, koncentrace a reakční rychlost stejná v celém objemu 

[16]. Níže jsou uvedeny příklady často používaných typů reaktorů. 

Jedním z nich je vsádkový reaktor s ponorným prstem. Tento reaktor je obvykle 

zkonstruován tak, že se do reakční nádoby, která obsahuje vlastní reakční směs, ponoří prst, 

který je vyroben z opticky vhodného materiálu a do jeho vnitřní části je vsunut zdroj záření. 

Jedna z možností konstrukce tohoto reaktoru je znázorněna na Obr. 3 [16]. 

 

Obr. 3: Vsádkový reaktor s ponorným prstem [16]. 

Jiný typ vsádkového reaktoru je reaktor s přečerpáváním reakční směsi (Obr. 4). Celý reaktor 

je rozdělen do dvou částí, kde první část je retenční nádoba, která je obvykle míchána 

a chlazena. Z této nádoby je reakční směs cirkulačně přečerpávána do druhé části reaktoru, 

kde se uskutečňuje vlastní ozařování [16]. 

 



 

- 18 - 

 

Obr. 4: Cirkulační fotoreaktor [16]. 

Dalším typem reaktoru, se kterým se můžeme u fotokatalýzy často setkat je rotující 

diskový reaktor, který vyvinul Dionysiou a kol. [19]. Zhang a kol. [20] vylepšili tento rotující 

diskový fotokatalytický reaktor (Obr. 5) tím, že rotující kotouč vyrobili z eloxované kruhové 

titanové fólie a na ni nanesli v jednom směru nanotrubičkový TiO2. Došli k závěru, že 

důležitými parametry jsou rychlost otáčení a vysoká drsnost disku.  

 

Obr. 5: Diskový fotoreaktor – pohled zboku a zepředu [20]. 

Průtočný reaktor, u kterého je předpokládán pístový tok, je obvykle dlouhý 

trubicový reaktor, axiální rychlostní profil musí být vyrovnaný, objem napříč trubicí je 

kompletně promíchán a v axiálním směru nedochází k mísení. V ustáleném stavu jsou 

reakční proměnné pouze funkcí délkového směru [16]. 
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Průtočné reaktory jsou určeny pro kontinuální způsob výroby. Základem jsou opět ozařovací 

jednotky. Jsou používány dva typy kontinuálních fotoreaktorů. U prvního z nich ozařovaný 

roztok protéká křemennou spirálou, v jejímž středu je umístěna výbojka. Křemenná spirála je 

chlazena destilovanou vodou, ozařovaný roztok protéká z jedné spirály do druhé (Obr. 6). 

V celém ozařovacím boxu je umístěno za sebou 6 spirál (se 6 výbojkami). V celé ozařovně je 

umístěno 30 ozařovacích boxů [16]. 

 

Obr. 6: Spirálový průtočný fotoreaktor [16]. 

Princip druhého kontinuálního fotoreaktoru je ten, že fotoreaktor je eliptického tvaru, kde 

v jednom ohnisku je umístěna výbojka a v druhém ohnisku rovná křemenná trubice, kterou 

protéká ozařovaný roztok (Obr. 7). Vnitřní stěny jsou z odrazivého materiálu [16]. 

 

Obr. 7: Průtočný fotoreaktor s eliptickým reflektorem [16] 
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Dalším typem průtočného reaktoru je kaskádový fotoreaktor (Obr. 8), jehož princip nám 

umožňuje simulaci fotokatalytické kinetiky, aniž bychom znali kompletní chemickou cestu, 

kterou je, při odstaňování polutantů z vody, velmi obtížné získat [21]. 

 

Obr. 8: Průtočný kaskádový fotoreaktor [21]. 

Dalším hlediskem pro rozdělení fotoreaktorů je druh použitého zdroje záření, 

kterým může být: 

1. UV polychromatická lampa, 

2. sluneční světlo [18]. 

Z hlediska polohy zdroje záření vzhledem k reakční nádobě se fotoreaktory dělí do 

dvou základních skupin: 

 s vnitřním (interním) ozařováním, 

 s vnějším (externím) ozařováním [22]. 

Mezi reaktory s interním zdrojem záření patří tzv. imerzní typ reaktoru. Příkladem může být 

reaktor s ponorným prstem (Obr. 3), který může pracovat jak v průtočném, tak v dávkovacím 

režimu. Výhodou tohoto uspořádání je konstrukční jednoduchost a zároveň vysoká fotonická 

účinnost. Dalším typem je anulární reaktor, který odpovídá imerznímu reaktoru, avšak 

reakční nádoba je omezená koaxiálním válcem. Výbojka je umístěna v ose symetrie a reaktor 

může také pracovat v průtočném i dávkovacím režimu. Prakticky všechny vyzářené fotony 

dosáhnou reakčního média. V případě malé velikosti reaktoru je možné zvýšit účinnost 

celého reakčního procesu přidáním reflexního obalu na vnější stěnu reaktoru, která bude 

odrážet záření zpět do reakční nádoby [16]. 

 Umístění zdroje záření mimo reakční nádobu nabízí široké možnosti jak pro 

válcové, tak i pro deskové konstrukce (Obr. 9). Reaktorem, do kterého vstupuje záření 
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z externího zdroje přímo, může být zcela jednoduchá nádoba s míchacím zařízením, 

přívodem a vývodem reakční směsi, nebo to může být složitější konstrukce s deskami nebo 

trubicemi s naneseným fotokatalyzátorem [16]. 

 

Obr. 9: Deskový fotoreaktor a) boční pohled 1–UV lampa, 2–reaktor, b) pohled shora [16]. 

 3.3  Oxid titaničitý 

 3.3.1  Fyzikální a chemické vlastnosti TiO2  

Důležité fyzikálně – chemické vlastnosti oxidu titaničitého [23]: 

 chemický vzorec:TiO2, 

 molekulová hmotnost: 79,886 g.mol
-1

, 

 teplota tání (anatas): 1560 °C, 

 teplota tání (rutil): 1855 °C, 

 teplota tání (brookit): 1825 °C,  

 teplota varu (při tlaku 101,235 kPa): 2972 °C,  

 hustota: 4,23 g.cm
-3

, 

 rozpustnost ve vodě: nerozpustný. 

Oxid titaničitý je důležitým komerčním materiálem s velkým technologickým 

využitím. Je to polovodič, který se vyznačuje mnoha výjimečnými vlastnostmi: 

 ideální optické vlastnosti (vysoká transparentnost, velký index lomu), 

 fotostabilní ve viditelné a infračervené oblasti, 

 chemicky a biologicky stabilní, 

 netoxický, 

 dobré elektrické vlastnosti. 

V přírodě se vyskytuje ve třech krystalových modifikacích: anatas, rutil a brookit. 

Tyto krystalové modifikace jsou stechiometricky naprosto totožné, liší se vlastnostmi, 
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strukturou a uspořádáním titanu a kyslíku ve struktuře. Anatas je stabilní při nízkých 

teplotách. Při vyšší teplotě, okolo 915 °C, se jeho struktura mění na strukturu rutilu. Anatas 

má tetragonální krystalovou strukturu a vyskytuje se v barevném odstínu od hnědé po 

černou, ale není ani výjimkou barva žlutá nebo modrá. Tato zabarvení jsou způsobena 

přítomností různých příměsí (železo, chrom, vanad, cín) a strukturními deformacemi.  

Rutil je nejstabilnější formou oxidu titaničitého a je získáván kalcinací při vysoké teplotě. 

Také má tetragonální krystalovou strukturu. Některé jeho krystaly jsou průsvitné a některé až 

neprůhledné. Vyskytuje se v barevném odstínu od červenohnědé po černou, někdy má 

i zlatavou barvu. 

Brookit je stabilní jen při velmi nízké teplotě, a proto nemá moc velké praktické využití. Při 

teplotě nad 750 °C se jeho struktura mění na strukturu rutilu. Brookit má krystalovou 

strukturu orthorombickou. Vyskytuje se v odstínech od tmavě hnědých až po zelenočernou 

[24]. 

 3.3.2  Použití TiO2 

Oxid titaničitý se používá jako pigment či potravinové barvivo E171, z čehož 

vyplývá, že se s ním denně setkáváme ať už v potravinách nebo krémech a zubních pastách. 

Jeho celosvětová produkce se ročně odhaduje přes 5,5. 10
12

 tun [14]. Výhodou jeho použití 

jako pigmentu jsou i jeho UV rezistentní vlastnosti. Pohlcuje UV záření a přeměňuje ho na 

neškodné teplo. Jeho vysoká odrazivost, jas a barevná stálost ho předurčují také jako vhodný 

materiál při výrobě tenkých povlaků na speciální optice jako jsou dielektrická zrcadla. 

V práškové formě výrazně rozptyluje světlo, a proto se využívá jako pigment zajišťující 

bělost a neprůhlednost barev, povlaků, plastů, papíru, inkoustů, potravin, kosmetiky a léčiv. 

Je používán jako bílé potravinářské barvivo E171. Díky svému vysokému indexu lomu, UV 

rezistenci a stálosti je častou přísadou opalovacích krémů, jelikož opalovací krémy 

s obsahem fyzikálních absorbátorů (oxid titaničitý a oxid zinečnatý), nevyvolávají 

podráždění a alergické reakce kůže. Oxid titaničitý je také používán jako polovodič [25]. 

Díky svému vysokému redoxnímu potenciálu oxiduje v excitovaném stavu vodu za 

vzniku hydroxylových radikálů. Je také schopen přímé oxidace organických látek. Z tohoto 

důvodu je přidáván do nátěrů, cementů, okenních skel, glazur dlaždiček a jiných materiálů. 

Tyto materiály pak mají dezinfekční a samočisticí schopnosti. Je také používán v některých 

solárních článcích. Nanokrystalický oxid titaničitý je označován jako nadějný materiál pro 

výrobu elektrické energie. Jeho fotokatalytické vlastnosti ho předurčují jako materiál 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dielektrické_zrcadlo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plast
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Potravinářské_barvivo&action=edit&redlink=1
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Opalovací_krém&action=edit&redlink=1
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schopný čistit vzduch od zápachu a škodlivin, jako jsou těkavé organické látky a oxidy 

dusíku a uhlíku [26]. 

 

 3.3.3  TiO2 jako fotokatalyzátor 

 Oxid titaničitý se stal jedním ze základních fotokatalyzátorů, a to hned z několika 

důvodů. Je netoxický, chemicky stabilní, relativně levný a nerozpustný ve vodě. 

Oxid titaničitý má technický a komerční význam pouze v modifikaci rutilu nebo 

anatasu. Třetí vyskytující se modifikací je brookit. Strukturu jak anatasu, tak i rutilu lze 

popsat pomocí termínu řetězců oktaedrů TiO6. Obě krystalové struktury se však vzájemně 

liší deformací každého oktaedru a také způsobem, kterým jsou oktaedrové řetězce složené. 

Každý Ti
4+

 ion je obklopen oktaedrem O
2-

 iontů. Oktaedr rutilu není pravidelný, obsahuje 

mírné kosočtverečné deformace. Naopak oktaedr anatasu je od rutilu podstatně více 

deformován, takže symetrie již nepřipomíná kosočtverec. Vzdálenosti atomů Ti – Ti jsou 

větší, kdežto vzdálenosti atomů Ti – O jsou kratší. Zatímco ve struktuře rutilu je každý 

oktaedr v kontaktu s deseti sousedními oktaedry (dva sdílejí krajní kyslíkové páry a osm sdílí 

rohové kyslíkové atomy), tak ve struktuře anatasu je každý oktaedr v kontaktu s 8 

sousedícími (čtyři sdílejí kraje a čtyři sdílejí rohy). Tyto rozdíly v krystalové mřížce 

způsobují různé hustoty a struktury elektronových pásem v obou modifikacích TiO2 [15]. 

 Anatas i rutil vykazují rozdílné chemické vlastnosti a tedy i schopnost fungovat jako 

fotokatalyzátor. Vyšší fotokatalytickou účinnost vykazuje anatas. Energie zakázaného pásma 

v roztoku o hodnotě pH = 1 byla stanovena na 3,2 eV pro anatas a 3,0 eV pro rutil [27].  

 Pro fotokatalytické potřeby se nejčastěji používá komerční TiO2 Evonik P25 (dříve 

označován Degussa), který se hojně využívá jako srovnávací katalyzátor a je tvořen ze 80 % 

anatasem a z 20 % rutilem [28, 29]. 

Při fotokatalýze oxid titaničitý působí jako katalyzátor rozkladu organických látek 

za působení ultrafialového (UVA) záření o frekvencích v rozsahu od 340 do 370 nm. 

K vyvolání fotokatalýzy postačuje dávka 2–3 µW/cm
2
 UVA záření. TiO2 funguje jako 

polovodič, který je chemicky aktivován energií UV záření, při ní dochází absorpcí UV záření 

vrstvou TiO2 k vytvoření párů „elektron (e
-
) - díra (h

+
)“, které reagují s kyslíkem a vodou za 

vzniku hydroxidových radikálů a superoxidových aniontů. Světlo, dopadající na 

polovodičový katalyzátor, způsobí přesun elektronu z energeticky nižší (valenční) hladiny na 

vyšší (vodivostní) hladinu, a tím jsou vytvářena elektricky nabitá centra, kde e
-
 je pohyblivý 

elektron, h
+
 je kladně nabité centrum. Podaří-li se tato centra odděleně využít, uvolňuje se 

elektrická energie nebo probíhá chemická reakce. Elektron způsobí redukci, na straně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organická_látka
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kladného centra dojde k oxidaci. Hlavní a nejpravděpodobnější reakcí je opětovné sloučení 

obou center a degradace světelné energie na teplo. O úspěšném výsledku fotokatalýzy 

rozhoduje kinetika vyvolaných chemických reakcí. Kladná centra jsou sama o sobě silná 

oxidační činidla. Je-li přítomna voda, vznikají radikály OH•, které jsou nejsilnějšími 

známými oxidačními činidly [30]. 

V posledních letech se využití heterogenní katalýzy přesunulo hlavně k čištění 

životního prostředí. Fotokatalyzátory na bázi TiO2 jsou vhodné k odstranění převážně 

organických, ale i anorganických sloučenin ve znečištěném vzduchu nebo odpadních vodách 

[14]. 

 3.3.4  Způsoby imobilizace TiO2 při fotokatalýze 

Při aplikacích fotokatalýzy lze TiO2  použít ve dvou formách: 

 ve formě suspenze bílého prášku, 

 ve formě tenké vrstvy nanesené na určitém substrátu. 

Suspendované systémy mají oproti imobilizovanému systému výhodu větší plochy 

povrchu, ale nevýhodou je nezbytnost separace nanočástic katalyzátoru, což je drahé 

a představuje to hlavní mínus v komercializaci tohoto systému. Povrch katalyzátoru je 

aktivní, pouze pokud je částice katalyzátoru ozářena. Ozářit všechny částice katalyzátoru 

v suspendovaném systému je obtížné, protože částice umístěné blíže zdroji záření stíní 

částicím ve větší vzdálenosti od zdroje. Proto je hloubka proniknutí záření do suspenze 

limitovaná.  Při vysokých koncentracích katalyzátoru dochází v suspendovaném systému 

k shlukování částic [31]. 

Tyto nevýhody vysvětlují postupné upřednostňování a dnešní popularitu užívání 

imobilizovaných forem TiO2. V imobilizovaném systému odpadá potřeba separace po 

procesu a navíc je možné získat konfiguraci, při které je všechen katalyzátor ozářen. 

Nevýhodou tohoto systému je limitace pohybu hmoty. Navíc je zde problém s účinností 

absorpce světla tenkým filmem, protože TiO2 má nízký absorpční koeficient při energiích 

blízkých šířce zakázaného pásu. Pokud je film příliš tlustý, většina děr je generována příliš 

hluboko v objemu polovodiče a nikdy nedosáhnou povrchu; naopak pokud je film příliš 

tenký, potom bude absorbováno velmi málo dopadajícího světla. Problémy s absorpcí světla 

mohou být do určité míry kompenzovány jednak využitím pórovitého filmu TiO2, a tak 

zajištěním maximální absorpce světla (navíc díry nebudou generovány příliš daleko od 

povrchu), nebo vložením přepětí potenciálu na polovodičový film a využitím efektu 

podpoření elektrickým polem. Přítomnost elektrického pole významně usnadňuje proces 
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separace náboje. Oxid titaničitý může být ve formě tenkého filmu vložen na různé substráty, 

jimiž jsou sklo, křemen, nekorodující ocel, zeolity, pemza nebo keramické dlaždice [31]. 

Nejčastější metody pro imobilizaci oxidu titaničitého jsou [31]: 

 Metoda sol-gel 

 Tato metoda je relativně jednoduchá, a proto nejvíce využívaná. Je založena na 

přípravě výchozího roztoku, poté koloidní suspenze (solu), který je převeden na viskózní gel 

a následně jeho zhutnění na pevný materiál. Jako výchozí suroviny se používají hlavně 

organické sloučeniny prvků (zvláště alkoxidy). Suroviny se rozpustí v bezvodých 

organických rozpouštědlech (nejčastěji alkoholech) a řízeným přídavkem vody se převedou 

na sol. Při vhodném postupu dojde ke vzniku vysoce viskózního solu, který dovoluje 

vytváření tenkých vrstev či přímé tažení vláken. Tenké vrstvy se nejjednodušeji vytvářejí 

namáčením a vytahováním potahovaného předmětu definovanou rychlostí nebo stříkáním. Po 

nanesení vrstvy se postupně odpařuje rozpouštědlo a sol přechází na tuhý gel. Tento gel však 

obsahuje vedle složek budoucího materiálu i vázané organické zbytky a velké množství 

hydroxylových skupin a je vysoce porézní. Závěrečným bodem je zhutnění vysušeného gelu 

(xerogelu) tepelným zpracováním [32]. 

K přípravě tenkých vrstev TiO2 metodou sol-gel se jako vstupní materiál nejčastěji 

používá alkoxidy (tetraetylorthotitanát, tetrabutyltitanát, tetraisopropoxid titaničitý či tetra-n-

butoxytitan) [33].   

 

 Chemická depozice z plynné fáze  

(chemical vapour deposition (CVD)) 

 Tato metoda využívá pro depozici směs chemicky reaktivních plynů (např. CH4, 

C2H2) zahřátou na poměrně vysokou teplotu 900 – 1100 °C. Reakční složky jsou přiváděny 

v plynné fázi a vrstva vzniká na povrchu substrátu heterogenní reakcí. Mezi výhody tohoto 

procesu patří vysoká odolnost vůči opotřebení. CVD proces je ekonomicky nejvýhodnější 

pro tvorbu silných vrstev a je také všude tam, kde je nutné povlakovat nepřístupné dutiny 

a drážky. Nevýhodou je vysoká teplota a použití ekologicky problematických toxických 

chloridů kovů při deponování a skutečnost, že při povlakování se hrany zaoblují. Tenká 

vrstva se na povrchu substrátu vytváří v důsledku chemických procesů probíhajících 

vobjemu plazmatu a přímo na rozhraní mezi plazmatem a povrchem substrátu [34].  
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 Plazmochemická depozice z plynné fáze  

(plasma enhanced chemical vapour deposition (PECVD)) 

Metoda je založena na vytváření radikálů ze směsi par a plynů pomocí plazmového 

výboje a jejich následné reakce. Tato reakce může probíhat mnoha různými způsoby 

v závislosti na procesních podmínkách. Například při vyšších tlacích (řádově stovkách Pa) 

může docházet k reakci v prostoru (tzv. polymerace v objemu) a tvorbě polymerních částic. 

Naopak při nižších tlacích převládají reakce volných radikálů na povrchu rostoucí vrstvy. Při 

povrchové reakci se mohou radikály přímo navazovat na povrch a přispívat tak k růstu tenké 

vrstvy, v takovém případě mluvíme o plazmové depozici. Největší výhodou a zároveň 

i nevýhodou těchto procesů je jejich variabilita a složitost vyplývající z velkého množství 

parametrů určujících průběh procesu [35]. 

 

 Fyzikální metody depozice  

(physical vapour deposition (PVD)) 

Tato technologie je založena na fyzikálních principech, odpaření nebo odprášení 

materiálů obsažených ve vrstvě (např. Ti, Al, Si, Cr, atd.) a jejich následné nanesení na 

substrát. PVD proces se uskutečňuje v prostředí vysokého vakua při teplotách mezi 150 –

 500 °C. Vysoká čistota procesu je dosažena tepelným odpařováním materiálu, jenž je použit 

k povlakování a současného vpuštění aktivního plynu, který reaguje s kovovými parami, 

čímž se vytvoří chemická sloučenina. Tato sloučenina se následně deponuje na substrát v 

podobě tenké, vysoce přilnavé vrstvy. Jedná se o ekologicky nejšetrnější metodu depozice 

vrstev, neboť zde není použito žádného nebezpečného materiálu a při procesu depozice se 

neuvolňují žádné toxické látky. Dalšími výhodami jsou vysoká odolnost vrstev, nízký 

koeficient tření, možnost vytvořit velké množství různých kombinací vrstev, malá a snadno 

reprodukovatelná tloušťka vrstev, možnost tvorby přesných tlouštěk vrstev [34].  

 

 3.4  Látky znečišťující vodu 

 3.4.1  Bakterie 

 Voda je jedním z přirozených prostředí výskytu mikroorganismů, z nichž bakterie 

jsou považovány za nejvýznamnější a nejpočetnější skupinu. V mikrobiologii vody se běžně 

využívá rozdělení bakterií podle následujících hledisek:  

 tvaru (koky, tyčky), 

 složení buněčné stěny (grampozitivni, gramnegativni), 
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 způsobu získávání živin (autotrofní, heterotrofní) a energie (chemotrofní, 

fototrofní), 

 vztahu ke kyslíku (aerobní, fakultativně anaerobní, anaerobní, mikroaerofilní) 

 původu v prostředí (autochtonní, alochtoníi),  

 jejich hygienického významu (patogenní, potencialně patogenní, nepatogenní), 

 indikačních schopností (indikátory fekálního znečištění, indikátory organického 

znečištění), 

 schopnosti degradovat a transformovat chemické sloučeniny (bakterie 

degradující a transformující sloučeniny uhlíku, dusíku, síry apod.), 

 genetické a fylogenetické příbuznosti (fylogenetické skupiny) [36]. 

Běžné postupy používané k izolaci bakterií z vodního prostředí jsou založeny na 

kultivačních metodách. Ty mají nezastupitelnou úlohu zejména při mikrobiologickém 

rozboru pitných, povrchových a odpadních vod .  

 3.4.1.1  Koliformní bakterie 

Gramnegativní tyčky, které netvoří spory, mají negativní cytochromoxidazový test 

a za aerobních podmínek tvoří kolonie během 24 hodin kultivace při 36,2 °C na selektivním 

diferenciačním médiu s laktózou za současné tvorby kyselin nebo aldehydu. Za koliformní 

bakterie byli původně považováni pouze příslušníci rodu Escherichia, Citrobacter, Klebsiella 

a Enterobacter, ale ukázalo se, že tato skupina je mnohem více heterogenní a zahrnuje i další 

bakteriální rody, např. Serratia, Hafnia či Rahnella [36].   

Jde o neškodné, saprofytické bakterie, osidlující střevní trakt různých živočichů 

včetně člověka, ale žijící běžně i v půdě. I přesto se mezi nimi mohou výjimečně vyskytnout 

i patogenní kmeny, které tvoří toxiny, mohou proniknout do tkání a způsobit přímo ohrožení 

zdraví. Kontaminovaná voda může způsobit průjem, nevolnost, zvracení [36].  

Dnes jsou považovány víceméně za indikátor účinnosti úpravy a dezinfekce vody, 

sekundární kontaminace či vysokého obsahu živin v upravené vodě. 

 3.4.1.2  Escherichia coli 

Bakterie rodu E. coli jsou definovány jako termotolerantní koliformní bakterie, které 

produkují indol z tryptofanu. Člověku je jako součást přirozené mikroflóry prospěšná, jelikož 

produkuje řadu látek, které brání rozšíření patogenních bakterií (koliciny) a podílí se i na 

tvorbě některých vitamínů (např. vitamín K) [36].  
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Je nejčastěji využívaným indikátorem fekálního znečištění pitné vody. Patogenní 

kmeny mohou způsobit dva typy onemocnění. První z nich se projevuje záněty a infekcemi, 

druhý bývá provázen průjmovým onemocněním. K nakažení může dojít buďto fekálně-orální 

cestou nebo konzumací kontaminovaných potravin či vody. Prevencí před nákazou je proto 

zejména důkladná hygiena a skladování potravin v chladu [37]. 

Escherichia coli v minulosti vyvolala několikrát závažné epidemie. První z nich 

vypukla roku 1982 ve Spojených státech. V roce 1996 například ve Skotsku došlo k největší 

epidemii, na vině tehdy bylo špatně uvařené hovězí maso a nakazilo se na 400 osob, z nichž 

zhruba dvě desítky zemřely. Ještě horší dopad měla tentýž rok nákaza v Japonsku, kde bylo 

postižených zhruba 8 tisíc lidí. Naposledy o sobě dala E. coli vědět v Německu v květnu 

2011 [38]. 

 3.4.1.3  Legionella pneumophila 

Zástupci rodu Legionella jsou gramnegativni aerobní pohyblivé tyčky, které ke 

svému růstu potřebují L-cystein a ionty železa. Udává se, že nepřežívají teplotu nad 60 °C 

a nerostou při teplotě nižší než 20 °C. V přirozeném prostředí vyžadují přítomnost prvoků, 

kteří jsou považováni za jejich přirozené hostitele. Je známo 50 druhů legionel, jejichž 

nejvýznamnějším zástupcem je L. pneumophila. Přirozeným prostředím výskytu 

L. pneumophila jsou sladkovodní systémy, ale nalezneme ji v teplovodních systémech, 

lázních, bazénech a chladících věžích. Bylo pozorováno, že legionely procházejí 

technologiemi čistíren odpadních vod a přežívají i v mořské vodě [36]. 

Legionely jsou potenciálně patogenní bakterie, které napadají především nemocné 

a imunosuprimované jedince. Legionelové infekce probíhají jako legionelóza (legionářská 

nemoc) nebo pontiacká horečka. Legionelóza je horečnaté onemocnění s těžkým zápalem 

plic a s úmrtností kolem 15 %. Pontiacká horečka je mírnější onemocnění podobné chřipce. 

Ročně je u nás diagnostikováno mezi deseti až patnácti případů legionelózy, cestou přenosu 

bývá nejčastěji inhalace aerosolu s bakteriemi a aspirace kontaminované vody [37]. 

 

 3.4.1.4  Staphylococcus aureus 

Stafylokoky jsou grampozitivní fakultativně anaerobní nepohyblivé koky. Nejlépe 

rostou při teplotě 37 °C, rostou ale i v přítomnosti 10% roztoku NaCl. Je popsáno 27 druhů 

stafylokoků, které spadají do dvou skupin podle schopnosti koagulovat plazmu. 

Staphylococcus aureus je nejvýznamnějším zástupcem koagulazapozitivních stafylokoků. 
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Běžně se vyskytuje na kůži a sliznicích teplokrevných živočichů včetně člověka, až 

30 % zdravých jedinců je jeho nosičem. Je ale i původcem řady hnisavých infekcí a byla 

popsána i produkce stafylokokových toxinů, které zapříčiňují vznik alimentárních intoxikací, 

syndrom toxického šoku či syndrom opařené kůže. Stafylokoky se šíří kontaktem s jedinci 

s kožními infekcemi a kontaminovanými potravinami, které jim poskytují ideální prostředí 

pro množení a produkci toxinů [36]. 

 3.4.1.5  Pseudomonas aeruginosa 

Jedná se o gramnegativní aerobní rovné nebo mírně zakřivené tyčky pohyblivé 

pomocí jednoho nebo dvou polárních bičíků. Pseudomonády jsou přirozeně vysoce odolné 

vůči dezinfekčním a antimikrobiálním látkám. P. aeruginosa je v prostředí široce rozšířena, 

lze ji nalézt v půdě, vodě (i odpadní), ve vlhkém prostředí, ale i ve výkalech zdravých lidí 

(asi u 10 % jedinců) [36].  

Za určitých podmínek vystupuje jako patogen – je původcem nozokomiálních 

nákaz, infikuje popáleniny, rohovku, bércové vředy či plíce pacientů s cystickou fibrózou.  

U imunosuprimovaných jedinců často způsobuje generalizované infekce, které mohou končit 

až úmrtím. Po plavání v bazénech se může objevit infekce oka či zánět zevního ucha. 

Pseudomonády se šíří kontaktem poraněné tkáně s kontaminovanou vodou, vzduchem nebo 

roztoky používanými v nemocničních zařízeních [37]. 

 3.4.2  Hormony 

Jakost povrchových a podzemních vod je ohrožována mnoha chemikáliemi, které 

člověk vyrábí. V posledních letech vzrůstá zájem o znečištění látkami s farmaceutického 

průmyslu. Nebezpečí takových látek spočívá v tom, že se ve vodách vyskytují v nesmírně 

malém množství, řádově v jednotkách až desítkách nanogramů na jeden litr vody. Přes tato 

malá množství mohou mít při dlouhodobém výskytu negativní vliv na životní prostředí, 

organismy a v konečném důsledku i na člověka [39]. Výzkumy na živých organismech 

prokázaly, že vystavení ryb koncentracím estrogenů 1 ng/l E2 (estradiol) nebo 0,1 ng/l EE2 

(ethinylestradiol) způsobuje u některých druhů feminizaci [40]. 

Skupina látek, která je potenciálně nebezpečná, jsou látky označované EDC (podle 

anglického endocrine disrupting compounds) [39]. Za tímto názvem se skrývá fakt, že tyto 

chemikálie jsou s to rozvrátit v těle živočichů křehkou rovnováhu hormonů [41]. Endokrinní 

disruptory jsou tedy látky, které mohou narušit činnost žláz vyměšujících do krve chemikálie 

nutné pro životní funkce organismu. 
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Lidským přičiněním, převážně produkty farmaceutického průmyslu, se dostává do 

životního prostředí asi 55 tisíc chemikálií. Vědci odhadují, že plná tisícovka může mít účinky 

endokrinní disruptorů. Do odpadních vod se dostávají z moči pacientů ve velkém množství 

například účinné látky léků proti depresím. Ty můžou měnit chování živočichů, tím, že je 

uvedou do letargického stavu nebo je naopak nutí k horečné činnosti. Na bezobratlé 

živočichy, ale působí jako antikoncepce a narušují jejich rozmnožování [40]. 

Významnou skupinou látek tohoto typu jsou steroidní hormony. Steroidní hormony 

jsou skupinou biologicky aktivních sloučenin, které jsou syntetizovány z cholesterolu. Jsou 

to hydrofobní organické sloučeniny s nízkou těkavostí a fugacitou. Jsou strukturou podobné 

tukům a za běžných podmínek jsou v přírodě těžko odbouratelné. Z lidského těla se dostávají 

do kanalizačních sítí a odtud netěsnostmi v systému do podzemních a později i do 

povrchových vod. Většina hormonů je sice v čistírnách odpadních vod zachycena 

v čistírenských kalech nebo rozložena bakteriemi, nejsou však zcela odstraněny během 

tohoto konvenčního zpracování odpadní vody a jejich malá část opět uniká do vodních toků. 

Novodobý výzkum ukazuje, že se jedná zhruba o 20 % lidských estrogenů, které přečkají 

čištění odpadních vod.  

Poprvé se vědci s problémem vlivu hormonů na životní prostředí střetli v 80. letech 

minulého století ve Velké Británii, kde narazili v jedné řece na samce ryb plotic, kteří měli 

varlata prosycená žloutkem, jako kdyby se nepřipravovali na produkci spermií, ale chystali 

se klást jikry. Tito samci nebyli s to plnit při tření otcovské povinnosti. Vědci usilovně pátrali 

po příčině a zjistili, že se „poženštění“ ryb zdaleka netýká jen plotic ve sledované řece. 

Postiženy byly i jiné rybí druhy. Zdrojem hormonů byla hormonální antikoncepce, kterou 

ženy vylučovaly močí. Ta se se splašky dostává do čistíren odpadních vod, odkud ale není 

zcela odstraněna. Zvrat pohlaví pod vlivem hormonů z antikoncepce představuje obrovský 

problém, který už dosáhl globálního měřítka [41].  

 

Tab. 1: Příklady výskytu estrogenů ve vodách v ČR [39]. 

zdroj vody Vltava    

(Veslařský ostrov) 

Vltava 

(Roztoky) 

Vltava 

(Kralupy) 

Podolská 

vodárna 

Rokytka Želivka 

(vodovod) 

obsah estrogenu 

(ng/l) 

3,8 1,3 3,4 2,6 3 – 1,8 2,3 
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 3.5  Způsoby odstranění bakterií a hormonů z vody  

 3.5.1  Odstranění bakterií 

Pro odstranění bakterií lze použít různé metody jako například termická dezinfekce, 

mechanická filtrace, absorpce či různé typy desinfekce. Níže jsou stručně popsány některé 

metody odstraňování.  

 Termická dezinfekce  

Přehřívání vody v potrubí alespoň jednou týdně na více než 70 °C.  Metoda bohužel 

není 100 % a musí se neustále opakovat [42]. 

 

 Mechanická filtrace 

Pomocí mechanické filtrace je možno odstranit i mikrobiální znečištění. 

Membránovou technologií jsou na membráně "odfiltrovávány" částice velikosti molekul. 

Dochází k demineralizaci vody. Mezi membránové techniky patří reverzní osmóza, 

nanofiltrace a elektrodialýza. Vedle odstraňování minerálů je rizikem pro úpravu pitné vody 

touto metodou i nebezpečí mikroskopického porušení membrány, a tím může dojít ke snížení 

spolehlivosti odstraňování mikroorganismů. Nanofiltrace pracuje na principu reverzní 

osmózy. Rozdíl je v odlišném filtračním efektu rozpuštěných solí v upravované vodě. 

Zatímco u reverzní osmózy jsou zadržovány ve vodě se nacházející ionty z 96 % a zcela viry 

a bakterie, u nanofiltrace mohou být rozpuštěné soli zadrženy pouze ze 70 – 90 % [42]. 

  

 Absorpce 

Pomocí absorpce jsou nežádoucí látky zachycovány na absorpčním povrchu. 

Velikost tohoto povrchu závisí nepřímo na velikosti absorpčních částic a přímo na velikosti 

náplně "filtru". S velikostí absorpční plochy se zvyšuje kapacita "filtrů" i schopnost 

odstraňovat nežádoucí částice při vyšším průtoku vody. Pomocí absorpce na aktivním uhlí 

(GAC) je možno zachytit širokou paletu nežádoucích látek. Při překročení kapacity filtru 

jsou zachycené nežádoucí látky unášeny zpět do vody. Proto je důležité, aby měl filtr 

dostatečnou kapacitní rezervu a vložka byla pravidelně vyměňována nebo regenerována [42]. 

 

 Dezinfekce pomocí UV záření 

UV záření o vlnové délce 200 – 300 nm vykazuje účinný germicidní efekt. 

K inaktivaci patogenních zárodků s účinností snížení jejich počtu o čtyři řády je zapotřebí 
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intenzity 400 W/m
2
. Jako zdroj záření se nejčastěji využívají rtuťové výbojky. Voda obvykle 

protéká křemenným potrubím, kolem kterého jsou věncovitě uspořádány UV zářiče [42]. 

 

 Ultrafiltrace dutými vlákny 

Metoda mechanického zachycování bakterií, prvoků a plísní, chráněná japonským 

patentem. Tato metoda je schopna zachytit i prvoky cryptosporidium parvum, které jsou 

zapouzdřeni ve vápenných skořápkách a jsou imunní vůči chloraci [42]. 

 

 Dezinfekce pomocí přípravků na bázi chloru  

Je v současné době nejpoužívanějším druhem dezinfekce. Patří sem dezinfekce 

vlastním chlorem, chlornanem, monochloraminem nebo oxidem chloričitým. Výhodou 

dezinfekce chlorem je relativní cenová dostupnost. Nevýhodou je, že reakcí chloru se zbytky 

organických látek vznikají ve vodě nežádoucí chlorované sloučeniny, které při dlouhodobém 

pití mohou mít nepříznivý vliv na lidský organizmus. Při averzi na přítomnost chloru, lze 

vodu odchlorovat aktivním uhlím [43].  

 

 

 Dezinfekce stříbrem a jeho solemi    

Způsob zabraňuje rozmnožování patogenních zárodků. Doba dezinfekce má být 

alespoň 6 hodin. Mezi přípravky na bázi Ag solí patří Sagen [43]. 

 

 3.5.2  Odstranění hormonů  

Pro odstraňování hormonů lze využít jak fyzikálních metod jako je například 

adsorpce, ultrafiltrace či nanofiltrace nebo metody chemické založené na oxidačních 

procesech či metody využívající nanočástice. Níže jsou stručně charakterizovány některé 

z metod. 

 Koagulace 

Bylo odzkoušeno srážení hormonů pomocí sulfidu hlinitého nebo chloridu 

železitého, ale tato metoda se nejeví jako účinná vzhledem k nízkému množství odstraněných 

hormonů [44].  

 

 Filtrace 

Vyšší účinnost odstranění (31 – 42%) vykazují různé druhy filtračních kolon, ať už 

antracitové nebo pískové [44]. 
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 Fyzikální metody 

Steroidní látky mají hydrofobní povahu a díky své relativně nízké polaritě vysokou 

vaznost na částice půdy/sedimentu. Z toho důvodu se nejvíce pravděpodobná jeví sorpce do 

koryt řek. Hormony vykazují obecné sklony k akumulaci v sedimentech. Sorpce steroidů 

koreluje s přítomností organického uhlíku a je dále zvýšena slaností vody. Studie naznačily, 

že syntetické steroidy se navíc ukládají do sedimentů ve větším rozsahu než je tomu 

u přírodních steroidů a vykazují vyšší rezistenci vůči procesu čištění s aktivovaným kalem. 

Ačkoliv nejsou k dispozici žádné konečné mechanismy sorpce, předpokládá se, že sedimenty 

nebo půdy, které jsou bohaté na jíl, budou účinným sorbentem steroidů. Sedimenty a půdy 

s nízkým obsahem jílu mohou hrát roli jakýchsi „zásobáren“ steroidů, umožňují však 

zpětnou desorpci do vodního prostředí [40]. 

Účinnost těchto metod jako je adsorpce na aktivním uhlí, reverzní osmóza, 

ultrafiltrace, nanofiltrace se pohybuje od 60 % do 85 % [44].  

 

 Degradace 

U lidí i zvířat procházejí estrogeny různými přeměnami a to hlavně v játrech. Jsou 

nejprve několikrát oxidovány, hydroxilovány, deoxilovány, methylovány a poté sloučeny 

s glukuronickou kyselinou i sulfátem. Steroidy jsou tedy vylučovány hlavně jako neaktivní 

sloučeniny síry a glukuronických kyselin.  

V životním prostředí mohou být hormony zpětně přeměněny na volné steroidy 

pomocí bakterií. Vzhledem k přítomnosti mikroorganismů v surových stokových 

a odpadních vodách jsou pak tyto látky nejčastěji ve formě konjugátů rozštěpeny a jako 

aktivní steroidy se pak vracejí zpět do životního prostředí. Hodnoty poločasu rozpadu jsou 

vyšší u syntetických steroidních látek než u přírodních [40]. 

 

 Oxidační procesy 

Jak již bylo uvedeno, steroidní hormony jsou organické látky strukturou podobné 

tukům a za běžných podmínek jsou v přírodě těžko odbouratelné.  

Použitelnými a vysoce účinnými látkami při oxidačních procesech hormonů je ozón, 

UV záření, chlór, oxid chlorný a fotokatalýza [44].  Fotokatalýza by mohla hrát důležitou roli 

v jejich odstranění ze životního prostředí, a to použitím fotokatalytického TiO2, který má 

schopnost za působení UVA záření rozkládat organické látky. Rychlost rozkladu je však za 
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stejných vnějších podmínek (stejná vrstva TiO2, intenzita UVA záření, atd.) závislá na 

struktuře organické látky. 

 

 Nanočástice 

Mezi nové technologie pro čištění vody patří technologie založené na využití 

nanočástic železa. Tyto nanočástice jsou dopravovány do podzemních vod pomocí vrtů. 

Nanočástice jsou malé, nesedají ke dnu, unáší je proud a ony díky své vysoké reaktivitě a 

redukčním vlastnostem čistí vodu od desítek toxických látek. Technologie v současnosti 

funguje na více než sedmdesát vysoce toxických chemických látek. Velká výhoda je v tom, 

že je to ekologicky šetrná cesta [45]. 

 

 3.6  Literární přehled řešené problematiky - vybrané způsoby čištění 

 vody za přítomnosti TiO2  či jiných fotokatalyzátorů 

V této části práce jsou uvedeny vybrané články týkající se čištění vody při použitím 

různých filtračních či katalytických metod na bázi TiO2, následně způsoby degradace 

endokrinních disruptorů a bakterií. 

An Seongpil a kol. [46] vyvinuli membrány, které vyrobili tak, že pomocí 

elektrospinningu a elektrosprayingu nanesli na sklo 3D nanovlákna z nylonu-6 a nanočástice 

Ti. Účinnost membrán při čištění vody byla odzkoušena na rozkladu metyloranže jakožto 

často používaného modelového polutanta. Test toxicity byl proveden pro 2,4-dichlorofenol 

a 2,4,6-trichlorfenol. K 100 % rozkladu metyloranže při UV záření o intenzitě 0,6 mWcm
-2

 

došlo po 90 minutách. Odstranění toxicity testovaných chlorfenolů bylo danou metodou 

dosaženo po 180 minutách. Proto jsou použité membrány slibným kandidátem při 

odstraňování vysoce toxických a těžko odbouratelných chlorofenolů z průmyslových 

odpadních vod. 

Rinco´n a Pulgarin [47] se zajímali o nové procesy čištění vody, jelikož běžné 

čištění chlorem vede ke vzniku nežádoucích vedlejších produktů, z nichž některé mohou být 

dokonce i toxické. Standardní techniky jsou ještě k tomu i cenově náročné z důvodu velkého 

vstupního kapitálu a následné údržbě. Baktericidní efekt slunečního záření je již delší dobu 

znám, a proto energie ze Slunce se zdá být vhodnou alternativou k chloraci, a to hlavně 

v zemích s velkým stupněm slunečního záření. Zvýšeného efektu slunečního záření při 

odstraňování nežádoucích látek z vody může být dosaženo přidáním katalyzátoru nebo 

nějaké jiné látky, která bude sloužit jako příjemce elektronu (např. H2O2). K rozkladu 
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bakterií dojde tak, že stěna buňky je nejprve napadena radikálem •OH generovaným při 

fotokatalýze a následně dojde k peroxidaci lipidů a konečnému zániku buňky. Lepších 

výsledků při degradaci bakterie E.coli bylo dosaženo při použití TiO2/Fe
3+ 

ve srovnání 

s čistým TiO2 či Fe
3+

/H2O2. 

Han a kol. [48] porovnávali účinnost katalyzátorů ZnO a TiO2 při odstraňování 

estronu z vody. Za použití UV záření o vlnové délce 320 – 385 nm byl účinnějším 

katalyzátorem ZnO, a to i s ohledem na jeho malý specifický povrch a zvýšenou aglomeraci 

částic ve vodě. Je to dáno tím, že díky své otevřené struktuře a intersticiálním poruchám 

vykazuje větší schopnost absorpce UV záření, čímž dochází k většímu generování elektronů 

a děr a posílení separace nábojů. 

Bai a kol. [49] vyvinuli katalyzátor složený z 3D dendritických TiO2 kuliček a 1D 

dlouhého nanovlákna TiO2. Tento katalyzátor zformovali do membrány a porovnávali jeho 

účinnost s membránou vytvořenou z TiO2-P25 při odstraňování barviva Oranže II 

a Rhodaminu B. Účinnost vyvinutého membránového systému byla větší než srovnávacího 

systému TiO2 -P25. 

Kanki a kol. [50] použili pro čištění vody od fenolu a bisfenolu A dva reaktory 

s fluidním ložem, kam umístili kulaté keramické částice, na které nanesli TiO2. Reaktory se 

lišily tím, že TiO2 pro fotokatalýzu aktivovali různé lampy. V jednom reaktoru použili lampu 

o vlnové délce 254 nm a umístili ji dovnitř reaktoru a druhý reaktor měl vnější zdroj záření  

vlnové délce 365 nm. Fenol i bisfenol A jsou známi tím, že k jejich rozkladu dochází 

pouhým UV zářením, ale nerozkládají se při slunečním záření, což bylo v experimentu 

ověřeno. V prvním reaktoru došlo k rozložení látek po 200 minutách a následné mineralizaci 

TOC po 300 minutách. U druhého reaktoru byl rozklad pomalejší a ke koncové mineralizaci 

nežádoucích látek došlo až po 20 hodinách. I tak je druhý reaktor využívající pouze sluneční 

záření vhodný pro praktickou aplikaci. 

Kuwahara a kol. [51] připravili vysoce hydrofobní FAU-zeolit, který impregnovali 

TiO2. Tento materiál s vysokou krystalinitou, strukturní a teplotní stabilitou použili pro 

fotokatalytický rozklad 2-propanolu ve vodě. Při UV záření o vlnové délce 360 nm došlo 

k rozkladu 2-propanolu přes aceton a acetaldehyd na vodu a oxid uhličitý za 10 hodin.  

Han a kol. [52] se zabývali tím, jaký vliv má použité rozpouštědlo při přípravě 

tenkých filmů metodou sol-gel na vlastnosti katalyzátoru. Zkoumaným katalyzátorem byl 

TiO2 dopovaný sírou a rozpouštědla byla čtyři: isopropanol, butanol, etanol a metanol. Tenký 

film připravený metodou sol-gel z S-TiO2 a metanolu se jevil jako neúčinnější katalyzátor při 
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fotokatalytické degradaci hepatotoxin mikrocystinu za viditelného záření, a to díky jeho 

vysoké drsnosti povrchu a velikosti pórů. 

Lui a kol. [53] syntetizovali TiO2 katalyzátor v podobě prášku dopováním uhlíkem 

a stříbrem a následně zkoumali jeho fotokatalytické účinky při rozkladu Rhodaminu B ve 

vodě. Pro aktivaci byly použity dvě lampy o vlnové délce 365 nm zastupující UV záření 

a 420 nm zastupující viditelné záření. Dopováním oběma prvky bylo dosaženo aktivity 

katalyzátoru při obou zářeních na rozdíl od čistého TiO2 nebo TiO2 dopovaného pouze 

stříbrem.  

Jin-hui [54] studoval fotokatalytickou oxidaci organických látek v pitné vodě. Jako 

katalyzátor použil TiO2 tenký film nanesený na sklo metodou sol-gel a k jeho aktivaci UV 

záření o vlnové délce 254 nm. Zjistil, že účinnost odstranění TOC z vody je u tohoto 

katalyzátoru 45 – 63 % během dvou až tří hodin. Hlavními faktory, které ovlivňují pozitivní 

účinnost katalyzátoru, jsou: intenzita záření > množství rozpuštěného kyslíku ve vodě > 

reakční doba > pH.   

Studie Ramanose a kol. [55] pojednává o tom, jak je možné pomocí membrán čistit 

průmyslovou odpadní vodu od nežádoucích organických barviv, fenolů a pesticidů a pitnou 

vodu od toxinů, hormonů či nebezpečných mikroorganismů. Mikro či nanoporézní polymerní 

anorganické membrány vykazují dobrou tepelnou, chemickou a mechanickou stabilitu 

a mohou být opakovaně použity, na druhou stranu přítomnost pórů vede k jejich následnému 

povlakování. Membrány na bázi TiO2 dovolí proniknout jen malým molekulám a vodě 

a zároveň dochází k fotokatalytickému rozkladu organických znečišťovatelů.  

Ma a kol. [56] se zajímali o rozdíl při využití různých typů membrán při čištění 

vody. Nevýhodou organických membrán je jejich náchylnost k rozkladu pod UV zářením. 

Anorganické membrány jsou oproti nim UV rezistentní a keramické membrány jsou zase 

tepelně stabilní a inertní pro širokou škálu pH prostředí. Pro výzkum použili komerční Al2O3 

membránu, na kterou nanesli pomocí metody sol-gel Si-TiO2. Všechny potencionální výhody 

materiálů kombinujících fotokatalýzu a membrány nejsou ještě dostatečně vyvinuty, jednou 

z nich je např. nízká membránová propustnost. Použitý materiál měl, při odstraňování TOC 

z vody, vysokou fotokatalytickou schopnost při nízkém pH od 2,4 do 5, jelikož docházelo 

k tvorbě OH• radikálů, které iniciují fotokatalytickou oxidaci organických škodlivin. 

Liu a kol. [57] použili při svém výzkumu multifunkční katalyzátor nové generace. 

Materiál byl složen z oxidu grafitu (GO), nanovláken TiO2 a nanočástic Ag a jeho účinnost 

byla hodnocena při degradaci barviva Oranže II, fenolu a bakterie E. coli. Katalyzátor 

připravený kombinací všech použitých složek byl při odstranění nežádoucích látek 
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nejúčinnější v porovnání s katalyzátory kombinovanými pouze ze dvou složek, např. (GO-

Ag, GO-TiO2). 

Pelaez a kol. [58] ve své studii uvedli následující proces odstranění polutantů 

fotokatalýzou TiO2. V případě anatasu TiO2 je energie zakázaného pásu 3,2 eV, k přesunu 

elektronu z valenčního do vodivostního pásu je tedy potřeba záření o vlnové délce ≤ 387 nm. 

Absorpce fotonu excituje elektron do vodivostního pásu a ve valenčním pásu se vytvoří 

pozitivní díra. V mřížce TiO2 tedy vznikají Ti3
+
 a O

-
, které se mohou rekombinovat. 

Alternativně mohou nosiče náboje migrovat k povrchu katalyzátoru a iniciovat redoxní 

reakce. Pozitivní díry oxidují OH
-
 nebo vodu na povrchu za vzniku •OH radikálů. Tyto 

hydroxylové radikály mohou následně mineralizací oxidovat organické látky- polutanty za 

vzniku minerální solí, CO2 a H2O. Elektrony ve vodivostním pásu jsou rychle zachyceny 

molekulárním kyslíkem adsorbovaným na povrchu TiO2, který se redukuje za vzniku 

superoxidového anionu (•O2
-
), který může dále reagovat s H

+
 za vzniku hydroperoxylového 

radikálu (•OOH) a následnou elektrochemickou redukcí za vzniku H2O2. Tyto reaktivní 

formy kyslíku mohou také přispět k degradaci znečišťujících látek. 

 TiO2 + hν → h
+
 + e

-
            (1) 

  h
+
 + e

- 
→ energie            (2) 

 H2O + h
+ 

→ OH• + H
+
            (3) 

 O2 + e
- 
→ O2•

-               
(4) 

 OH• + polutant → H2O + CO2            (5) 

 O2•
-  

+ H
+ 

→ •OOH            (6) 

 •OOH + •OOH →  H2O2 +  O2            (7) 

 O2•
- 
+ polutant → H2O + CO2       

      (8) 

 •OOH + polutant → H2O + CO2            (9) 

Rudder a kol. [59] přišli se strategií odstraňování endokrinních disruptorů 

z odpadních vod využitím doplňkového bio-katalytického kroku, který zařadili po 

konvenčním čištění. Jako katalyzátor použili MnO2, který je velmi dobře znám jako oxidační 

činidlo v pevné fázi a při jeho přítomnosti dochází k rychlejšímu rozkladu huminových 

sloučenin, atrazinu, hydroxylaminu a různých druhů katecholů. Účinnost katalyzátoru MnO2 

byla srovnána s pískem a granulátem aktivního uhlí. Reaktor měl obsah 2 litry, bylo do něj 

umístěno 750 ml katalyzátoru a dávka 17α-ethinylestradiolu (EE2) byla ± 15000 ng/l. 

Koncentrace EE2 vstupujícího a vystupujícího z pískového reaktoru byly skoro totožné, při 

použití aktivního uhlí došlo ke snížení EE2 na <30 ng/l, tudíž účinnost odstranění EE2 
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z vody je 99,8 %. U MnO2 byla účinnost 81,7 %, ale na rozdíl od aktivního uhlí má delší 

životnost a není třeba jej regenerovat. 

Yang a kol. [60] studovali fotokatalytickou oxidaci běžných analgetik a antipyretik 

z důvodu určení optimálních operačních podmínek pro jejich odstranění z vody. Paracetamol 

je běžně používaný lék a lze ho nalézt ve vodách po celém světě. K jeho odstranění se 

využívá elektrochemie, ozonace, oxidační metody (H2O2/UV), ale polovodičové 

fotokatalyzátory nebyly prozatím aplikovány. Při výzkumu byl použit anulární reaktor, UV 

lampy o vlnové délce 254 nm a 365 nm. Katalyzátor byl do reaktoru umístěn ve formě 

prášku. Paracetamol byl při použití lampy s vlnovou délkou 254 nm rozložen ve větší míře 

než při vlnové délce 365 nm, což je dáno tím, že paracetamol vykazuje minimální absorbanci 

světla o vlnové délce >350 nm. Účinnost odstranění záležela na koncentraci TiO2 a pH. 

Maxima bylo dosaženo při koncentraci 0,8 g/l a pH mezi 3,5 a 9,5.  

Maléterovou a kol. [61] byla pro dekontaminaci a čištění vod navržena fotokatalýza 

za použití nanočástic modifikovaného TiO2, která se ukazuje jako účinná metoda k degradaci 

polutantů rezistentních k jiným způsobům dekontaminace nebo biodegradace. Pozornost byla 

zaměřena na ověření speciálně navrženého fotoaktivního materiálu pro fotokatalytický 

proces za přítomnosti UV záření. TiO2 jako katalyzátor imobilizovaný v tenkých vrstvách na 

skleněný nosič ve formě kuliček nebo kapilár byl aplikován při degradaci 4-chlorofenolu 

aendokrinních disruptorů, zejména 17α-ethinylestradiolu, 4-nonylfenolu a bisfenolu A 

s ohledem na toxicitu výstupní vody. Experimenty prokázaly účinnost fotokatalytické 

degradace pro všechny zvolené sloučeniny v průměru 85 % za 5 hodin jak pro vsádkový, tak 

i pro kontinuální mikrofotoreaktor. Jako další kritérium pro zhodnocení procesu byla 

sledována toxicita a estrogenita produktů fotokatalytické reakce a v neposlední řadě také 

dlouhodobá účinnost katalyzátoru. Výhodou oxidu titaničitého imobilizovaného v tenkých 

vrstvách na skleněném nosiči je možnost použití až desetinásobně menšího množství TiO2 k 

dosažení stejných výsledků než v případě jeho práškové formy. Nevyvstává zde nutnost 

zabývat se separací práškového nosiče z roztoku a jeho opětovného navrácení do reakce, 

případně čištění. Nedochází-li k výraznému mechanickému otěru tenkého filmu oxidu 

titaničitého z povrchu nosiče, pak se ani jeho aktivita dlouhodobě nemění. Z výsledků je 

patrné, že navržený postup je vhodný pro odbourávání EE2 i dalších endokrinních disruptorů 

obsažených v odpadní vodě. Hodnoty toxicity i estrogenity dokazují, že v průběhu 

fotokatalytické reakce nevznikají toxické meziprodukty, resp. jiné hormonálně aktivní látky. 

Zhangem a kol. [62] byl vyvinut nový typ válcového fotokatalytického reaktoru 

k realizaci praktické aplikace fotokatalytického čištění vody s využitím katalyzátoru TiO2. 
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Tělo reaktoru se skládalo z keramického válce, jehož vnitřní povrch byl pokryt TiO2 filmem 

dopovaným Pt, průměr válce byl 6 cm a výška 28 cm. Práškový katalyzátor byl na keramický 

podklad nanesen novým výrobním procesem. 35% roztok vodního skla byl nanesen na 

keramický podklad štětcem a vytvrzen při 80 °C, následně byl práškový TiO2 dispergován ve 

vodě (koncentrace 25 %) a stříkací pistolí aplikován na vytvrzený film z vodního skla. Takto 

upravený povrch byl finálně vysušen při 450 °C. Pro aktivaci TiO2 byla použita lampa 

s vlnovou délkou 254 nm. Objem vody pro čištění byl 600 ml. K hodnocení účinnosti 

experimentálního zařízení při odstraňování nežádoucích látek z vody byl použit fenol, 

tetrachlorethylen a bisfenol A. K jejich rozkladu došlo v průběhu 90 min, 105 min a 240 min. 

Metoda byla porovnána s metodou sol-gel. U testované metody bylo po 8 hodinách 

mineralizováno 95 % TOC. U metody sol-gel zůstalo v reaktoru 40 % TOC. Vysvětlením 

vyšší účinnosti může být dopování katalyzátoru Pt, která zlepší transport excitovaných 

elektronů ke kyslíku, což vede k potlačení rekombinace excitovaných elektronů a pozitivních 

děr v katalyzátoru. Dalším důvodem může být to, že oproti metody sol-gel je u použité 

metody reakční povrch TiO2 mnohem větší než u sol-gel filmu.  

Qin a kol. [63] podali zprávu o přípravě mezoporézních TiO2(B) nanovláken, jejichž 

účinnost vylepšili přidáním nanočástic Fe2O3. TiO2(B) je metastabilní monoklinická 

modifikace, která se v poslední době dostala po popředí díky své otevřené tunelové struktuře, 

množství prázdných míst ve struktuře, velkému povrchovému stavu, kyslíkových vakancí 

a nižší hustotě než má anatas. Krystalová struktura se skládá z oktaedru sdílejícího dvě hrany 

a spojeného se sousedící dubletovou jednotkou oktaedru v jeho rozích. Pro vlastní reakci byl 

použit skleněný reaktor o objemu 1 litr, do kterého byla vsunuta lampa o vlnové délce < 310 

nm. Účinnost testovaného katalyzátoru byla srovnávána s běžným katalyzátorem TiO2 -P25, 

který byl dopován  Fe2O3 nebo Fe
3+

, při rozkladu barviva červeň 4BS za přítomnosti H2O2. 

Skupina představila nový typ fotokatalyzátoru, který nejen že může značně podnítit H2O2 ke 

vzniku vysoce agresivních hydroxidových radikálů pro rozklad organických znečišťujících 

látek, ale také se snadno odděluje z reakčního média. Doba trvání impregnace měla výrazný 

vliv na velikost a umístění. Analýzou získaných výsledků se dospělo k závěru, že vysoký 

a stabilní fotokatalytický výkon může být přisouzen vysoké disperzi malých nanočástic 

v mezoporézní struktuře TiO2(B) nanovláken. 

Ariffin a kol. [64] zveřejnili studii pro hydrotermální metodu syntézy filtru 

z redukovaného oxidu grafitu a TiO2 (RGO/TiO2) a polypropylenového porézního filtru. 

Testování účinnosti vyvinutého katalyzátoru bylo při rozkladu methylenové modři, kdy 
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katalyzátor vykazoval jednak výbornou účinnost a také stabilitu. Katalyzátor byl použit 

pětkrát při stejném pokusu a účinnost byla stále stejná.  

Nakano a kol. [65] zkoumali v laboratorním měřítku fotokatalytické čištění 

odpadních vod s obsahem organických látek ve vsádkovém recirkulačním reaktoru. Kolonu 

naplnili TiO2/SiO2 kuličkami (TiO2 nanesen na SiO2 kuličkách). Pro aktivaci katalyzátoru 

byly použity dva druhy lamp (zářivky a germicidní lampa). Vždy čtyři lampy byly umístěny 

z vnější strany kolony s katalyzátorem. Po 24 hodinách probíhající fotokatalýzy došlo ke 

konverzi TOC 73 – 90 %. Kvantitativní a kvalitativní analýzy ukázaly, že vyvinutý systém 

může uspokojivě rozložit nejen aromatické, ale také alifatické sloučeniny na neškodné látky 

(CO2, H2O a minerální ionty). Fotokatalyzátor může také udržet až 80 % původní aktivity 

i po třikrát opakovaném použití. Katalyzátor byl rovněž úspěšně použit při fotokatalytické 

rozkladu dinitrofenolu ve vodě [66].  

Sheng-Yong a kol. [67] ve své rešerši nejprve popisují zásady fotokatalytické 

destrukce polovodiči, a poté se zaměřují na reakční mechanismy u různých modifikovaných 

fotokatalyzátorů TiO2. Je zde zmíněn článek Pandiyana a kol. [68], kteří porovnávali 

fotokatalytickou degradaci 4-chlorfenolu (CP), 2,4-dichlorofenolu (DCP) a 2,4,6-

 richlorfenolu (TCP) v kapalné fázi. Byly využity tři různé testovací podmínky: pouze UV 

záření, UV záření s TiO2 v roztoku, UV záření s TiO2 a oxidačním činidlem NaClO4. 

Konverze všech tří chlorfenolů se výrazně zlepšila v přítomnosti TiO2. Přidání oxidačního 

činidla bylo méně výhodné, než se očekávalo, jelikož došlo k nasycení povrchu 

vyprodukovanými chloridovými ionty z oxidačního činidla i chlorfenolů a také ke změně 

hodnoty pH roztoku, což zpomalilo další reakce. Muta a kol. [69] si pro své pokusy vybrali 

za katalyzátor tenký film TiO2 připravený metodou sol-gel a použili ho při fotokatalytické 

degradaci polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/PCDF). Fotoreaktor 

představoval pyrexovou desku potaženou tenkým filmem TiO2. Vzdálenost mezi středem 

lampy a reaktorem byla 75 mm. Počáteční koncentrace PCDD byla 2,1 ppm a PCDF 

0,25 ppm. Účinnost degradace byla po 24 hodinách 76 % u PCDD a 100 % u PCDF.  

Ochiai a Fujishima [70] publikovali článek týkající se praktické aplikace 

fotokatalýzy TiO2 pro čištění životního prostředí. Přestože základní aspekty a mechanismy 

TiO2 fotokatalýzy jsou dobře zpracovány a popsány, efektivní fotokatalytický vodní filtr, 

nemohl být zatím pro skutečnou průmyslovou aplikaci sestaven. Důvodem jsou parametry 

ovlivňující míru odstranění kontaminujících látek; intenzita UV záření, koncentrace a typ 

substrátu, parciální tlak O2, vlhkost, atd. Kromě toho fotokatalyzátor TiO2 není dostatečně 

schopný rozkladu velkého množství znečišťujících látek. Řešení těchto problémů by mohla 
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být kombinace s jinými oxidačními procesy a zlepšení konstrukce fotokatalytických systémů 

pro čištění životního prostředí. Pro zlepšení konstrukce reaktoru pro čištění vody je potřeba 

jednak rozšířit reaktivní povrch ale také zajistit lepší přenos hmoty. 

Zhao a kol. [71] připravili metodou inverze fází organicko-anorganickou 

ultrafiltrační kompozitní membránu z poly-ftalazin-ethersulfon-ketonu (PPESK) a TiO2, 

s využitím pro vysokoteplotní kondenzační úpravu vody. Ve srovnání s čistou PPESK 

membránou je u kompozitní membrány (PPESK) /TiO2 lepší mechanická pevnost a teplotní 

stabilita vzhledem k existenci vodíkové vazby mezi TiO2 a polymerem. Také průtok je vyšší 

v důsledku zlepšení hydrofilnosti a pórovitosti membrány a nižšího filtračního odporu. 

Optimální množství přidaného TiO2 je 2 hm. %. Kompozitní membrána PPESK / TiO2 může 

z vody účinně odstraňovat olej a železo. 

Zhang a kol. [72] se zabývali účinkem anorganických iontů a organických látek 

rozpuštěných ve vodě na fotokatalytické odstraňování endokrinních disruptorů pomocí TiO2 

z druhotných odpadních vod z komunálních čistíren odpadních vod. Přítomnost 

anorganických iontů HPO4
2-

, NH4
+ 

a HCO3
-
 má za následek negativní dopad na 

fotokatalytické odstranění estrogenní aktivity v důsledku silné adsorpce těchto iontů na 

povrchu TiO2. Přítomnost organických látek rozpuštěných ve vodě, frakce huminových 

a fulvových kyselin, hraje důležitější roli, v porovnání s anorganickými ionty, v inhibici 

fotokatalytického odstranění estrogenní aktivity. Z důvodu zvýšení účinnost 

fotokatalytického odstranění endokrinních disruptorů je třeba zajistit odstranění nežádoucích 

anorganických iontů a organických látek rozpuštěných ve vodě. Jako fotokatalyzátor byl 

použit práškový TiO2-P25, odstraňovány byly z vody E1, E2, E3, EE2, vlnová délka použité 

lampy byla 365 nm. 

Rodríguez a kol. [73] ošetřovali vodné roztoky čtyř farmaceutických sloučenin, 

které patří do skupiny kontaminantů vody: atenolol (ATL), hydrochlorothiazid (HCT), 

ofloxacin (OFX) a trimethoprim (TMP) různými oxidačními systémy- fotokatalytickou 

oxidací, ozonizací a fotokatalytickou ozonizací. TiO2 byl použit jako polovodič pro 

fotokatalytické reakce, v přítomnosti vzduchu, kyslíku nebo směsi ozon-kyslík. Zdrojem 

záření byla lampa s vlnovou délkou 365 nm. Ve všech případech byl zkoumán vliv některých 

proměnných (koncentrace TiO2, ozónu, léčiva a pH) na odstranění léčiv. Dále byl zjišťován 

celkový obsah polyfenolů (TPC) a celkové organický uhlík (TOC) jakožto meziproduktů. 

Byla vytvořena úvaha o možných cestách odstranění nežádoucích látek. Mechanismus 

degradace není účinný z toho důvodu, že přítomnost OFX inhibuje tvorbu hydroxylových 

radikálů ve fotokatalytickém procesu. Účinné postupy byly ty, které zahrnovaly ozón, jež 
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vedl k úplnému vymizení nežádoucích látek za méně než 30 minut při počátečních 

koncentracích nižších než 2,5 mg.l
-1

 bez ohledu na pH a přítomnost TiO2. Léčiva byla 

degradována přímou reakcí s ozonem. Fotokatalytická ozonizace byl nejúčinnější způsob při 

odstranění nežádoucích léčiv, a to pravděpodobně v důsledku vzniku hydroxylových radikálů 

přes ozonid, který se v daných podmínkách generoval. 

Zhang a kol. [74] zkoumali fotokatalytickou degradaci čtyř nesteroidních léků 

s protizánětlivými účinky- NSA (kyselina salicylová, ibuprofen, naproxen a diclofenac) ve 

vodě pomocí katalyzátoru TiO2-P25/tetraethylamonium ortokřemičitanu ve formě filmu, 

který nanesli na glazovanou keramickou dlaždici. Tu ponořili do reakční směsi v reaktoru 

a fotokatalytickou reakci aktivovali viditelným zářením. Výsledky ukazují, že totální 

degradace čtyř NSA bylo dosaženo po 10 hodin od začátku ozáření při pH 6,0. Účinnost 

rozkladu kyseliny salicylové, ibuprofenu, naproxenu a diclofenacu za optimálních podmínek 

je 76 %, 85 %, 94 % a 65 %.  

Ohko a kol. [75] podali zprávu o fotokatalytické degradaci 17β-estradiolu (E2) 

v suspenzi TiO2. Výsledky ukázaly, že více než 99 % E2 bylo rozloženo během 30 minut 

a estrogenní aktivita byla eliminována.  

Manassero a kol. [76] vyhodnocovaly a porovnávaly v suspenzním reaktoru 

fotokatalytické působení v UV a viditelném záření dva komerční katalyzátory pro sanaci 

vody. Bisfenol A (BPA) byl použit jako modelová znečišťující látka. Účinnost uhlíkem 

dopovaného katalyzátoru TiO2 Kronos VLP 7000 a nedopovaného katalyzátoru Aeroxide 

P25 byla porovnávána pomocí dvou parametrů: celková fotonická účinnost a kvantová 

účinnost. K fotoaktivaci katalyzátoru TiO2 Kronos VLP 7000 bylo využito záření mezi 300 

nm až 550 nm a pro TiO2 Aeroxide P25 záření v rozmezí 400 nm až 550 nm. Kronos 

katalyzátor vykazoval absorpci ve viditelné oblasti a byl téměř třikrát účinnější než Aeroxide 

pro BPA při degradaci BPA za daných podmínek. 

Coleman a kol. [77] zkoumali možnost odstraňování estrogenních látek (E1, E2 

a EE2) pomocí TiO2 a UV záření. Jejich výsledky ukazují, že k redukci estrogenní aktivity 

na polovinu došlo během 10 minut a rozkladu všech nežádoucích látek a odstranění jejich 

estrogenní aktivity během 55 minut. 

Současné neúčinné techniky odstraňování farmaceutických látek v čistírnách 

odpadních vod vedly Pana a kol. [78] k vývoji nového fotokatalyzátoru založeného na oxidu 

křemičitém s X zeolitem dopovaným TiO2 (TiO2-LSX). Pro testování účinnosti degradace 

nežádoucích farmaceutických polutantů byl použit 17α-ethinylestradiol (EE2). Vyšší 

účinnost odstranění EE2 bylo dosaženo s UV-TiO2-LSX srovnání s UV-TiO2 nebo pouze při 
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ozařování bez použití jakéhokoliv katalyzátoru. Experimenty byly prováděny v Rayonetově 

fotochemickém komorovém reaktoru při záření o vlnové délce 254 nm. Výsledky ukázaly, že 

oxidační degradace iniciovaná hydroxylovými radikály je v procesu nejdominantnější. 

Mboula a kol. [79] syntetizovali nanostrukturované TiO2 materiály s vysokou 

aktivitou při UV-viditelném záření. Jednalo se o tři katalyzátory ve formě prášku: 

1) nedopovaný TiO2 (ECT-1023t) připravený metodou sol-gel, 2) TiO2 dopovaný dusíkem 

(N-TiO2) a 3) kombinace TiO2 s oxidem grafitu (GO-TiO2). Referenčním katalyzátorem 

TiO2-P25 (AEROXIDE TiO2, Evonik). Účinnost těchto fotokatalyzátorů při degradaci 

endokrinních disruptorů, byla vyhodnocena za použití bisfenolu A jako modelové 

sloučeniny. Fotokatalytická degradace se prováděla za UV záření 280 - 400 nm a 200 nm -

 30 μm. Katalytická účinnost byla hodnocena pomocí několika ukazatelů, jako je konverze,  

hodnota mineralizace, tvorba vedlejších produktů a nežádoucí endokrinní působení vzniklých 

vedlejších produktů. Nové syntetizované katalyzátory vykazovaly vysokou degradaci 

bisfenolu A, ECT-1023t byl nejúčinnější. Meziprodukty vytvořené v průběhu experimentů 

fotokatalytické degradace s ECT-1023t byly sledovány a identifikovány. Estrogenní účinek 

těchto meziproduktů byl také vyhodnocen a bylo zjištěno, že žádný nevznikal. Tvorba 

meziproduktů souvisí s vlastnostmi katalyzátoru a závisí na experimentálních podmínkách. 

Mboula a kol. [80] dále testovali nově vyvinutý fotokatalyzátor ECT-1023t při 

degradaci 17-estradiol (E2). Fotokatalytické degradace E2 se prováděla za UV záření 280 -

 400 nm, které simulovalo sluneční světlo a při 200 nm - 30 μm. Účinnost tohoto procesu 

byla hodnocena pomocí stejných ukazatelů jako v případě bisfenolu A. Některé 

z meziproduktů vytvořených během fotokatalytické reakce ECT-1023t a Evonik P25 byly 

identifikovány a jejich estrogenní účinek byl vyhodnocen. Bylo potvrzeno, že ve struktuře 

identifikovaných vedlejších produktů nebyla rozložena fenolová skupina, což vede k tomu, 

že estrogenní účinek je stále přítomen v příslušném roztoku. 

Kralchevska a kol. [81] testovali komerční produkt Degussa TiO2-P25, TiO2 

připravený metodou sol-gel a uhlíkové nanotrubice modifikované 5 hm.% TiO2 při 

fotokatalytické degradaci endokrinního disruptoru 17α-etynylestradiolu z vody. U všech 

katalyzátorů byla určena molekulární a krystalová struktura, fázové složení, velikost 

krystalitů, specifický povrch, průměr pórů, jejich plocha a morfologie. Dále sorpční 

schopnosti a fotokatalytická aktivita při UV záření 254 nm. Reakce probíhala ve vsádkovém 

reaktoru o objemu 5,23 l. Úplného zničení znečišťující látky bylo dosaženo po 30 minutách 

fotokatalýzy v přítomnosti TiO2-P25. Čistý TiO2 sol-gel byl šestkrát méně účinný než  

TiO2-P25. Vyšší obsah rutilu, větší zrna a jiné povrchové vlastnosti se zdají být odpovědné 
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za nízké účinnosti sol-gel produktu. Uhlíkové nanotrubky modifikované TiO2 vedly ke 

zvýšení aktivity v prvním stupni fotokatalytického procesu, ale jeho celkový účinek po 

1 hod. ozáření byl zanedbatelný. 

Puma a kol. [82] zjišťovali kinetiku fotokatalytické degradace vícesložkových směsí 

čtyř nejsilnějších endokrinních disruptorů (E1, E2, EE2, E3) v přítomnosti a v nepřítomnosti 

TiO2-P25. Experimenty byly provedeny s UVA (356 nm) a UVC (254 nm) zářením 

v prstencovém reaktoru. Reakční složka kontinuálně procházela reaktorem a poté byla 

přiváděna zpět do dobře promíchávané recirkulační nádrže. Výsledky byly pozorovány 

pomocí kinetické rovnice prvního řádu včetně účinku absorpce fotonů. Byly stanoveny 

reakční kinetické konstanty všech estrogenů, nezávisle na geometrii reaktoru a úrovni záření 

absorbovaného v reaktoru, v rámci různých oxidačních podmínek. Kvantové výtěžky pod 

UVC/TiO2 jsou v průměru dvakrát vyšší než výtěžky pod UVA/TiO2. Zavedený model může 

pomoci předvídat časově závislé profily degradace estrogenů ve vícesložkových systémech. 

Pomocí tohoto jednoduchého přístupu mohou být získány vnitřní kinetické údaje. 

Frontistis a kol. [83] zkoumali účinnost heterogenní fotokatalýzy při rozkladu EE2 

z různých vzorků vody (destilovaná, odpadní voda) a při použití tří různých komerčních 

katalyzátorů, kterými byli: Aeroxide P25, Hombikat, Tronox AK1. Vlnová délka použitého 

UV záření byla v rozmezí 350 – 400 nm. Reakce probíhala ve vsádkovém reaktoru. 

Experimenty byly prováděny v různých koncentracích TiO2 (50 – 1000 mg.l
-1

) i EE2 (50 –

 900 μg.l
-1

). Degradace EE2, probíhající dle kinetiky prvního řádu, se zvyšuje se zvýšením 

množství katalyzátoru až do prahové hodnoty, za kterou zůstává nezměněna, dále se 

zvýšením toku fotonů a se snížením dalších složek přítomných ve vodě (organické 

a anorganické složky). To může být vyřešeno kombinací fotokatalýzy s ultrazvukovým 

zářením.  

Článek Silvy a kol. [84] si klade za cíl přezkoumat různé fyzikální, biologické 

a pokročilé oxidační procesy odstranění E1, E2, E3 a EE2 z vody. Možnosti, jako je použití 

enzymů, bakterií, aktivního uhlí, membránové filtrace atd., byly uplatněny a popsány 

několika autory. Každá z možností má své výhody a nevýhody, takže je nezbytné, aby se 

tomu následně přizpůsobil celý proces odstraňování. Například pokročilé oxidační procesy se 

zdají být výhodné pro jejich vysokou účinnost odstraňování a jsou považovány za jednu 

z nejvíce slibných možností při vypořádání se s problémem odstranění endokrinních 

disurptorů. Patří sem fotolýza, heterogenní fotokatalýza, sonolýza, využití silných oxidačních 

činidel (např. H2O2, O3, HOCl, ClO2) a jejich kombinace s UV zářením. Mohou však 

představovat potenciální zdroj nebezpečných vedlejších produktů při rozkladu mateřské 
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sloučeniny. Proto je tedy velmi důležité, aby byly světovými organizacemi podporovány 

přístupy pro efektivní odstranění estrogenů z kontaminovaných vod.  

Czech a Rubinowska [85] testovaly fotokatalytickou oxidaci diclofenacu, 

metoprololu, estronu a chloramfenikolu v trubkovém reaktoru za použití čtyř různých 

komerčně dostupných TiO2: TYTANPOL (T1), Sigma-Aldrich (T2), Hombikat-Sigma-

Aldrich (T3) a TiO2-S21 Sigma-Aldrich (T4). Práškový TiO2 (14,6 g) byl smíchán 

s hliníkovým cementem (142 g) a 40 cm
3
 vodním sklem a (40 cm

3
). Směs byla nalita do 

trubky a nechala se ulpět na stěnách po dobu 10 min, zbytek byl slit. Připravené trubky byly 

sušeny 24 hod při pokojové teplotě. Anatasový TiO2 vykazoval nejvyšší aktivitu při 

fotokatalytické oxidaci diclofenacu, chloramfenikolu a estronu. Přítomnost rutilu zvýšila 

fotooxidaci pouze u metoprololu, u ostatních testovaných polutantů došlo ke snížení 

účinnosti fotooxidace. Nejúčinnější při čištění vody byl TiO2 anatasové struktury s krystaly 

o rozměru 21 nm. Fotooxidace estronu i ostatních polutantů probíhala rychleji v přítomnosti 

menších krystalů TiO2, což dokazuje, že fotokatalyzátory s větším měrným povrchem jsou 

účinnější než jejich protějšky s malým měrným povrchem. Fotooxidaci všech sledovaných 

znečišťujících látek lze popsat pomocí kinetické rovnice prvního řádu.  

Bistan a kol. [86] se zajímali o jednu z perspektivních možností pro odstranění 

endokrinních disruptorů, a tou je katalytická oxidace mokrým vzduchem (CWAO), kde jsou 

znečišťující látky oxidovány aktivovaným O2 v přítomnosti pevného katalyzátoru. 

V pokusech použili jako zástupce 17β-estradiol (E2), který byl dávkován do reaktoru při 

teplotě do 230 °C a pevným katalyzátorem byl TiO2 dopovaný Ru (3,0 hm.%). Katalyzátor 

způsobil kompletní a účinnou degradaci E2, jakož i odstranění estrogenicity vstupního 

roztoku při velmi krátké době zdržení kapalné fáze v na katalytickém loži. Celková doba 

100 % degradace E2 byla 80 hod. Použitá metoda se tedy zdá být velmi účinná pro 

odstranění estrogenních polutantů z vodných vzorků. Nedošlo k žádné deaktivaci 

katalyzátoru a na jeho povrchu nebyly přítomny žádné uhlíkaté usazeniny. 

Studie Modesta a kol. [87] popisuje účinnost heterogenního fotokatalytického 

reaktoru pro inaktivaci tří bakterií přítomných ve vzduchu, Escherichia coli, Bacillus subtilis 

a Staphylococcus aureus. Běžně dostupný komerční katalyzátor TiO2-P25 byl nadopován 

stříbrem, palladiem nebo železem a byl nanesen na skleněné destičky. Destičky byly 

umístěny na vnitřních bočních stěnách komory, kterými procházel kontaminovaný vzduch. 

Pro aktivaci fotokatalýzy byly použity lampy s UVA zářením a pro srovnání lampa s UVC 

zářením. Při fotokatalýze pouze s čistým TiO2-P25 došlo k inaktivaci 50 % E. coli, 41 % B. 
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subtilis a 35 % S. aureus. Při použití TiO2 dopovaného kovy byl rozklad bakterií výrazně 

vyšší. Inaktivace B. subtilis se zvýšila na 91 % za použití Pd-TiO2, S. Aureus na 94 % s  

Fe-TiO2. Pouze u E. coli se inaktivace nezměnila při použití katalyzátoru 

dopovaném kovem. 

Ireland a kol. [88] studovali zdroje týkající se využití TiO2 pro mikrobiální 

inaktivaci (např. dezinfekce pitné vody). Zjistili, že hydroxylový radikál může působit jako 

silný biocid, protože má vysoký oxidační potenciál a neselektivní reaktivitu. Jejich studie se 

týkala určení inaktivace čistých kultur Escherichia coli v TiO2 fotokatalytickém reaktoru. 

Jednalo se o soustavu čtyř fotoreaktorů s lampou o vlnové délce 300 – 400 nm. TiO2 byl 

nanesen na skleněné mřížce. Výsledky naznačují, že TiO2 fotokatalýza může být vhodným 

procesem pro dezinfekci bakterií v systémech na úpravu vody. Odstranění bakterií proběhlo 

během 8 minut. Anorganické radikály a organické látky přítomné ve vodě mohou mít 

významný negativní dopad na účinnost procesu inaktivace bakterií, z důvodu „soutěžení“ 

o hydroxylový radikál. Přidáním nevratných akceptorů elektronu je možné zlepšit schopnost 

dezinfekce. 

Ahmadi a kol. [89] se ve své práci zabývali fotokatalytickou degradací bakterie 

E. coli. Použili nanokatalyzátory TiO2/SiO2 (čistý anatas), a TiO2/SiO2 (anatas+rutil) 

připravené metodou sol-gel. Za účelem zvýšení fotokatalytické aktivity nanesli na oba 

katalyzátory 1 hm.% Pt. Účinnost katalyzátorů při antibakteriálních testech na E. coli 

odhalila jejich silnou závislost na krystalové modifikaci TiO2. Čistý anatas je aktivnější 

v odstraňování bakterií než směs obou krystalových modifikací. Také dopování Pt podporuje 

fotokatalytickou aktivitu, a tím snižuje dobu potřebnou pro celkovou dezinfekci. Účinnost 

dopovaných katalyzátorů byla třikrát vyšší než nedopovaných. K 100 % zničení aktivních 

bakterií došlo po 30 min v přítomnosti čistého anatasu Pt-TiO2/SiO2 bez ozařování. 

Experiment ukazuje, že více než 80 % E. coli přežilo po 60 min pouhého ozařování UV 

světlem bez přítomnosti fotokatalyzátoru. 100 % zničení E. coli při UV záření bylo dosaženo 

po 5, 15, 20 a 60 min pro čistý anatas Pt-TiO2/SiO2, čistý anatas TiO2/SiO2, anatas+rutil Pt-

 TiO2/SiO2  a anatas+rutil TiO2/SiO2. 

Alrousan a kol. [90] zkoumali vliv rozpuštěných anorganických iontů a organických 

látek (hlavně huminové kyseliny) ve vodě na fotokatalytickou degradaci E. coli. Bylo 

zjištěno, že míra fotokatalytická degradace Escherichia coli s použitím imobilizovaných TiO2 

filmů je výrazně nižší ve vzorcích povrchové vody v porovnání s destilovanou vodou. Právě 

přítomnost dusičnanů a síranových aniontů měla za následek snížení míry fotokatalytické 

dezinfekce. Pozorované snížení fotokatalytické dezinfekční aktivity lze přičíst také velikosti 
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bakteriální buňky, která zabraňuje pronikání do porézního filmu katalyzátoru, proto za 

pozorovanou dezinfekci může být odpovědná jen vnější vrstva TiO2 filmu. Naopak molekuly 

kyseliny huminové mohou proniknout do pórů TiO2 filmu, a proto mají přístup k většímu 

fotoaktivnímu povrchu TiO2, což vede k její vyšší degradaci. Nastavení počátečního pH 

vody, které se pohybovalo od 5,5 do 8,5, naopak neovlivnilo rychlost fotokatalytické 

dezinfekce. Pro experiment byl použit válcový reaktor s míchadlem, kde film TiO2 byl 

umístěn na dno a přes borosilikátové sklo ozařován externím zdrojem s vlnovou délkou 

370 nm.  Z rešerše vyplývá, že fotokatalytickému čištění vody za přítomnosti 

fotokatalyzátorů TiO2 se věnuje množství vědeckých týmů po celém světě. Testují se 

suspenze, tenké filmy i nanomateriály z TiO2. Prozatím nebyla v praxi aplikována žádná 

metoda založená na přítomnosti TiO2, která by byla schopna odbourávat polutanty 

v přítomnosti viditelného záření. 
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 4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 4.1  Použité fotokatalyzátory TiO2 

Katalyzátor použitý pro fotokatalytické čištění vody od vybraných hormonů a 

bakterií byl NnF Ceram® - TiO2 vyráběný společností Pardam s.r.o. Jedná se o bílý 

anorganický nanovlákenný keramický prášek TiO2 s vysokým indexem lomu 2,5 a střední 

tepelnou vodivostí 6,5 Wm
-1

K
-1

. Mezi oceňované vlastnosti a charakteristiky tohoto 

materiálu patří poměrně vysoký specifický povrch. Materiál je charakterizován 

polykrystalickou nanovlákennou strukturou. Výrobce uvádí, že poloměr nanovlákna se 

pohybuje v rozmezí od 200 nm do 400 nm, jeho délka od 10 μm do 50 μm a velikost krystalu 

okolo 7 nm [91].  

Srovnávacím fotokatalyzátorem fotokatalytické účinnosti odstranění nežádoucích 

bakterií a hormonů z vody byl komerční, běžně dostupný TiO2 Evonik P25. Chemické 

složení aktivní látky TiO2-P25 jsou čtverečné krystalické formy anatasu a rutilu v poměru 

4:1 s průměrnou velikostí částic 21 nm. Často však tvoří agregáty o průměru asi 0,1 μm. 

Velikost aktivního povrchu této formy je asi 50 ± 15 m
2
g

-1
 a částice mají průměr 21 nm. 

Zásadní vlastností je její vysoká porozita a velký specifický povrch.  

 4.2  Způsob ukotvení fotokatalyzátorů na bázi TiO2 na nosič 

Prášková forma obou testovaných katalyzátorů byla na nosič, kterým byl skružený 

děrovaný plech, ukotvena pomocí anorganického pojiva, kterým bylo běžně dostupné 35% 

vodní sklo. Postup ukotvení byl následující. Na očištěnou vnitřní stranu skruženého 

děrovaného plechu bylo štětcem naneseno vodní sklo. Po 10 minutách byl na takto upravený 

povrch rovnoměrně rozptýlen práškový katalyzátor. Nadbytečný katalyzátor byl odstraněn 

štětečkem. Takto upravený nosič byl vložen do pece a vytvrzen po dobu 1 hodiny na 200 °C. 

Po zchladnutí byla upravená strana nosiče omyta vodou a následně vložena do reaktoru.  

Zda bude katalyzátor na nosiči držet jen pomocí vodního skla, bylo testováno tak, že 

na zkušební plech byla nanesena vrstva vodního skla, která se nechala vytvrdit při různých 

teplotách – při pokojové teplotě okolo 22 °C, v peci při 80 °C a 200 °C. Plech byl po 

zchladnutí vložen do vody. K rozpuštění vodního skla vytvrzeného při pokojové teplotě 

došlo po 10 hodinách, u 80 °C to bylo po necelých 2 dnech. Při 200 °C vodní sklo na nosiči 
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drželo i po 4 dnech. Poté bylo testování ukončeno. Pro zkušební pokusy byl katalyzátor 

ukotven na nosič pomocí vodního skla a následném vytvrzení při teplotě 200 °C. 

 4.3  Metody charakterizace fotokatalyzátorů na bázi TiO2 

 4.3.1  Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku 

Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku představuje jednu z nejvyužívanějších technik 

k charakterizaci morfologie katalyzátoru. Princip metody je založen na vystavení 

katalyzátoru určitému tlaku dusíku, přičemž celý proces probíhá v uzavřeném prostoru. 

Základem této techniky je zjištění adsorpční izotermy, tedy závislosti adsorbovaného objemu 

dusíku na relativním tlaku. O fyzikální adsorpci se jedná, působí-li mezi tuhým adsorbentem-

 katalyzátorem a molekulami adsorbátu-dusíku van der Waalsovy síly. Ze získaných 

adsorpčních izoterem lze stanovit: 

 celkový povrch katalyzátoru (pomocí metody BET); 

 celkový povrch bez mikropórů (t-plot nebo αs plot metoda); 

 distribuce povrchu mesopórů v závislosti na jejich velikosti (BJH metoda); 

 objem mesopórů a distribuce jejich objemu v závislosti na jejich velikosti 

(Gurvitschova a BJH metoda) [92, 93]. 

Fyzikální adsorpce dusíku při 77 K byla použita jako základní charakterizační 

technika ke stanovení texturních parametrů použitých katalyzátorů. Specifický povrch (SBET), 

povrch mesopórů (Smeso), celkový objem mikropórů (Vmikro) byli stanoveny metodou BET. 

Fyzisorpční měření byla provedena na komerčním přístroji ASAP2010 firmy Micromeritics 

(USA). Před měřením byl vzorek vždy sušen při 110 °C za vakua (10-7 Pa) po dobu 

24 hodin. Měření a jeho vyhodnocení bylo provedeno v Ústavu chemických procesů AV ČR 

v Praze.  

 4.3.2  Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

Principem metody je pružný rozptyl (difrakce) procházejícího rentgenového záření 

vzorkem. Díky pravidelnému periodickému uspořádání atomů v krystalické fázi dochází po 

rozptylu a následné interferenci rentgenového záření ke vzniku difrakčních maxim. Jejich 

poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. 

Studium tohoto difrakčního obrazce pak umožňuje zpětně určit krystalické složení vzorku 

a jeho mikrostrukturu [94]. 
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XRD difrakční spektra byla měřena za použití rentgenového práškového 

difraktomentru PANalytical-MPD (multi purpose diffractometer) vybaveném měděnou 

rentgenkou (CuKa, použité napětí 40 kV, proud 30 mA) a rychlým lineárně pozičně citlivým 

detektorem PIXcel. V základním provedení pracuje difraktometr v Bragg-Brentanově 

reflexním uspořádání s programovatelnou divergenční clonou a programovatelnou 

protirozptylovou clonou. Spektra byla získána v difrakčním rozsahu úhlu 2   = 8°–140°. 

XRD spektra zkoumaného vzorku byla analyzována metodou WPPM pomocí MSTRUCT 

[95, 96].  Měření XRD a jeho vyhodnocení bylo provedeno v Ústavu fyziky kondenzovaných 

látek MFF, Univerzity Karlovy v Praze. 

 4.3.3  Ultrafialová a viditelná spektroskopie 

Při absorpci záření vhodné vlnové délky dochází u fotokatalyzátoru k přeskoku elektronu 

z valenčního do vodivostního pásu. Energie záření potřebná k tomuto přechodu může být 

určena měřením a následným vyhodnocením difúzních reflektančních spekter vzorků. 

Metoda je založena na osvitu jemného práškového vzorku, přičemž část dopadajícího záření 

je difuzně rozptýlena. Jestliže dopadá na vzorek záření, které má shodnou, případně vyšší 

energii než je energie zakázaného pásu, vzorek záření absorbuje a dojde při tom k přechodu 

elektronu do vodivostního pásu. Měření je realizováno pomocí UV-Vis spektrofotometrů 

vybavených reflektanční koulí, která umožňuje koncentrovat difuzně odražené světlo do 

detektoru. Z reflektančních spekter lze určit velikost zakázaného pásu polovodiče Eg [97].  

Odrazivost se přepočte na absorpci pomocí Kubelkovy-Munkovy rovnice:  

 F(R∞) = (1 – R∞)
2
/2.R∞        (10), 

kde R∞ je difúzní odrazivost z polonekonečné vrstvy. Získaná spektra se transformují do 

závislostí (F(R∞).hν)
2
 proti hν a za předpokladu, že Taucův zákon [98] lze vyjádřit jako: 

(F(R∞). hν)
2 

≈ (hν- Eg), kde Eg je energie absorpčních hrany, h je Planckova konstanta a ν je 

frekvence světla.  

UV-Vis spektra katalyzátorů byla měřena v křemenných kyvetách (tloušťka 5 mm) na 

spektrometru GBS CINTRA 303 (GBC Scientific Equipment, Australia) vybaveného 

integrační koulí pro měření difuzně reflexních spekter pevných materiálů. Měření byla 

provedena v rozsahu vlnových délek 200 – 900 nm (lampy byly vyměněny při vlnové délce 

350 nm) a rychlostí skenu 100 nm/min (krok skenu byl 1 nm, šířka štěrbiny byla nastavena 

2 nm).  Analýza byla provedena na Katedře fyzikální chemie, Univerzita Pardubice. 
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 4.3.4  Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

Principem metody je usměrnění paprsku elektronů pomocí elektrického nebo 

magnetického pole. Takto usměrněný paprsek elektronů interaguje s ultratenkou vrstvou 

vzorku a následně prochází skrz. Obraz je tvořen zachycením elektronů prošlých přes vzorek. 

Když urychlený elektron prochází elektronových oblakem atomu vzorku, je vychýlen pod 

určitým úhlem. Předpokládá se, že se energie primárních elektronů nemění. Mění se však 

intenzita elektronů, protože příliš vychýlené elektrony se zachytávají na cloně a jsou tak 

vyřazeny z tvorby obrazu [99]. 

Vzorky katalyzátoru pro snímky transmisní elektronové mikroskopie byly 

připraveny tak, že byly rozemlety v achátové třecí misce na jemný prášek a z něj byla 

vytvořena suspenze s 99,8% etanolem. Vzorek byl vložen do ultrazvukového 

homogenizátoru na 20 s. Vzniklá suspenze byla odpipetována a nanesena na měděnou 

mřížku dokud se etanol neodpařil. Následně byl vzorek přesunut do elektronového 

mikroskopu (Titan G2 60-300 kV FEI Company), na kterém byly pořízeny snímky 

transmisní elektronové mikroskopie katalyzátoru při 300 kV. K pořízení fotografií byl použit 

program Gatan DigitalMicrograph. Oddělení krystalografických orientací vzorku TiO2 bylo 

provedeno rychlou Fourierovou transformací (FFT). FFT byla generována z obrázků TEM 

o vysokém rozlišení. Na základě FFT krystalografických směrů byly definovány roviny 

v TiO2. Analýzy byly provedeny a vyhodnoceny na Univerzitě Marie Curie Sklodowske 

v Polsku. 

 

 4.4  Vybrané modelové bakterie a hormony použité při 

 fotokatalytickém čištění vody 

Mezi vybrané modelové bakterie patřily ty, jež se analyzují při rozborech 

bazénových vod. Jedná se o: 

 koliformní bakterie, 

 Escherichia coli, 

 Pseudomonas aeruginosa, 

 Staphylococcus aureus,  

 Legionella pneumophila. 

Modelovými hormony byly ty, jež jsou obsaženy v hormonální antikoncepci či 

jiných hormonálních léčivech: 

 17α -ethinylestradiol, 
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 17α-estradiol, 

 17β-estradiol, 

 estriol, 

 estron, 

 progesteron. 

  

 4.5  Návrh a popis experimentálního zařízení pro fotokatalytické čištění 

vody od vybraných bakterií a hormonů 

Experimentální zařízení pro fotokatalytické čištění vody bylo navrženo na základě 

získaných poznatků z rešerše týkající se návrhu reaktorů, dále dle průzkumu trhu a také 

vlastní účastí na mezinárodní konferenci o fotokatalýze. Z těchto poznatků vyplynulo 

uspořádání reaktoru, volba UV lampy a potřebné komponenty aparatury.  

Následně bude popsáno, jak byly jednotlivé části navrhovány tak, aby co nejlépe 

simulovaly podmínky pro použití v praxi a současně byly v souladu se základními poznatky 

o fotokatalýze. 

 4.5.1  Výběr katalyzátoru a nosiče a způsobu imobilizace 

Katalyzátor NnF Ceram® - TiO2 vyráběný společností Pardam s.r.o. byl pro 

testování zvolen pro jeho zvláštní nanonvlákennou strukturu deklarující jeho mimořádné 

fotokatalytické vlastnosti. Běžně dostupný komerční katalyzátor TiO2 Evonik P25 (dále jen 

TiO2-P25) byl zvolen pro jeho nízké finanční náklady a také proto, že je běžně používaným 

srovnávacím fotokatalyzátorem.  

Na začátku bylo nutné si stanovit, v jakém stavu katalyzátor v reaktoru bude. Často 

využívaná metoda sol-gel pro imobilizaci katalyzátoru, byla vyloučena z několika důvodů: 

 malé využití světelného záření z důvodu jeho rozptylu imobilizovaným 

 fotokatalyzátorem, 

  omezená kapacita zpracování kvůli možnému omezení přenosu hmoty [18]. 

Reaktor se suspendovaným katalyzátorem byl také zavrhnut, jelikož při jeho použití je nutné 

zařadit do procesu další kroky, kterými jsou: 

 odfiltrování katalyzátoru, 

 míchání suspenze, aby nedocházelo usazování katalyzátoru či tvorbě 

 aglomerátů [18]. 
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Z výše uvedených důvodů byly obě metody zkombinány a práškový katalyzátor imobilizovat 

na nosič. Bylo nutné vybrat takový způsob uchycení, aby se katalyzátor z nosiče neuvolnil 

a zároveň aby nedošlo k oxidaci vrstvy, která bude katalyzátor na nosiči držet či aby nedošlo 

k rozkladu samotného nosiče.  

Ve společnosti Pardam s.r.o. připravují také nanovlákenné polymerní membrány 

pomocí elektrospinningu a forcespinningu. Tato membrána z katalyzátoru NnF Ceram TiO2 

nemohla být vytvořena, jelikož její základ je tvořen polymerem, který by po čase působení 

katalyzátoru zoxidoval. Možnosti pro nosič zůstaly sklo, keramika, kov. Byl zvolen kov, 

jelikož je možné jej jednoduše upravovat dle potřeb reaktoru a jelikož ve firmě, kde byl 

reaktor navrhován, je snadno dostupný.  

Pro imobilizaci katalyzátoru byla vyřazena všechna organická lepidla, jelikož by  

při fotokatalýze mohlo po čase působením UV záření dojít k jejich rozkladu. Přicházela tedy 

v úvahu pouze anorganická lepidla. Jako vhodné se jevilo běžně dostupné vodní sklo, což je 

35% roztok křemičitanu sodného. Z literatury [62, 85] bylo zjištěno, že tento způsob 

imobilizace katalyzátoru na nosič byl již použit. Popis imobilizace katalyzátoru na nosič 

vodním sklem je uveden v kapitole 4.2.  

Do společnosti Pardam s.r.o., byly také zaslány různé druhy kovových mřížek, 

pro odzkoušení nejrůznějších varianty zapečení anorganických nanovláken pomocí několika 

pojiv, která používají při výrobě. Žádný z těchto pokusů nebyl mechanicky odolný. Nejlépe 

se osvědčilo nanesení vrstvy nanovláken vodním sklem. Takto připravená hmota po 

vyschnutí držela velmi dobře na mřížkách.  

Jako nosič byl nakonec zvolen děrovaný plech s průměrem oka 1,5 mm a oka byla 

od sebe vzdálena 2,5 mm. Mohlo tak v reaktoru docházet k cirkulaci vody přiváděné do 

reaktoru. Celková plocha 1630 cm
2
 byla pokryta 1,5 g katalyzátoru. 

 4.5.2  Tělo reaktoru 

Plášť reaktoru s vnitřním průměrem 160 mm a délkou 465 mm byl vyroben 

z hliníku. Vnitřní strana pláště reaktoru byla vyleštěna, aby byla zajištěna maximální 

odrazivost světla [100]. 

Do středu pláště byla umístěna prstencová křemenná trubice o tloušťce stěny  

4,5 mm, vnějším průměru 100 mm a délce 457 mm. Křemenná trubice byla zvolena  

z důvodu, že je odolná vůči působení většiny kyselin a zásad a v osvětlovací technice nachází 

využití pro svou schopnost propouštět ultrafialové záření [101]. V kapitole 4.5.3. je uvedeno, 

že měření intenzity záření bylo pokusně provedeno i s trubicí z plexiskla, ale v tomto případě 
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došlo k výraznému poklesu intenzity záření lampy a to až na jednu dvacetinu. Při prvotním 

sestavování reaktoru byla použita otevřená křemenná trubice o tloušťce stěny 2,5 mm. 

Bohužel tato trubice při montáži reaktoru opakovaně praskala, takže byla nahrazena trubicí  

z jedné strany uzavřenou a se silnější stěnou – 4,5 mm. 

Zatěsnění pláště, válce s katalyzátorem a křemenné trubice bylo provedeno 

silonovými nástavci a O-kroužky. Celková délka reaktoru je 573 mm, výška i šířka 180 mm. 

 4.5.3  Zdroj záření 

Do středu křemenné trubice byl vložen zdroj záření. V případě této práce se jednalo 

o 36 W lampu (Lynx-L 36W BL368 fy Havells Sylvania), poskytující záření s vlnovou 

délkou 368 nm. Rozměry lampy byly 415 mm na délku a 38 mm na šířku.  

Lampa s vlnovou délkou 368 nm byla zvolena z důvodu, abychom se co nejvíce 

přiblížili záření viditelné oblasti a zároveň aby energie fotonu byla dostatečná pro excitaci 

elektronu, tudíž větší než je energie zakázaného pásu použitých katalyzátorů.  

Pro navržení rozměrů fotoreaktoru, tedy vzdálenosti nosiče s fotokatalyzátorem od 

lampy, bylo nezbytné proměřit, jak se mění intenzita záření zvolené 36 W UV lampy (Lynx-

 L 36W BL368 fy Havells Sylvania) se vzdáleností a také zjistit jestli by intenzita záření 

nebyla příliš silná. Na Obr. 10 je znázorněn vztah rychlosti a intenzity záření, r = f(Φ), kde Φ 

je intenzita záření světelného zdroje (ve W/m
2
). U středních hodnot intenzity záření je r 

přímo úměrná Φ pod maximální hodnotu, označené přerušovanou čarou. Nad ní rychlost 

klesá od proporcionality k následování druhé odmocniny rα=Φ
1/2

. Příliš vysoká intenzita 

záření výrazně zvýší vlastní koncentrace excitovaných elektronů a děr. Rekombinační reakce 

elektron-díra, kde je rychlost rekombinace podle kinetické rovnice druhého řádu:  

rR = kR[e
-
].[h

+
] = kR[e

-
]

2       
(11),  

tedy parabolicky roste s koncentrací náboje. V důsledku toho dochází ke ztrátě (nebo 

nadbytku) energie UV světla a systém nebude pracovat v optimálních podmínkách. Proto je 

zbytečné používat předimenzované lampy zvláště u malých fotoreaktorů [102]. 
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Obr. 10:  Vztah rychlosti a intenzity záření r = f (Φ) [102]. 

K měření intenzity záření UV lampy s vlnovou délkou 368 nm byl použit radiometr 

MS-100 Multisense Optical Radiometer. Teplota při měření byla 20 °C. Tloušťka stěny 

použité křemenné i plexi trubice byla 4,5 mm. Měření probíhalo vždy ve třech místech –

 v horní časti části lampy 8 cm od patice, uprostřed a ve spodní části lampy 8 cm od konce. 

Tyto tři hodnoty pak byly zprůměrovány. Naměřená data jsou uvedena v tabulce 2. Dle 

očekávání intenzita záření klesala s rostoucí vzdáleností od zdroje záření. Z měření vyplývá, 

že umístěním UV lampy do křemenné trubice klesne intenzita záření na polovinu v případě 

použití trubice z plexiskla dokonce na jednu dvacetinu. Přestože umístěním UV lampy do 

ochranné trubice klesne intenzita záření, je nezbytné trubici použít, protože není možné UV 

lampu umístit přímo do vody. Z měření vyplývá, že vzdálenost nosiče katalyzátoru od 

křemenné lampy je max. 1 cm. Pro konstrukci reaktoru byla tedy použita křemenná trubice 

s průměrem 10 cm a katalyzátor ukotvený na nosiči byl ve vzdálenosti 0,8 cm od křemenné 

trubice.  

 

Tab. 2: Intenzita záření UV lampy s vlnovou délkou 368 nm v závislosti na vzdálenosti od 

zdroje záření. 

Podmínky měření intenzity Intenzita záření UV 

lampy (mW/cm
2
) umístění vzdálenost (cm)                                                

lampa neumístěna v trubici 

0 17,98 

1 7,66 

2 5,8 

3 5,13 
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lampa umístěna v 

křemenné trubici o 

poloměru 5 cm 

0 5,61 

1 4,54 

2 3,56 

lampa umístěna v plexi 

trubici o poloměru 5 cm 
0 0,54 

 4.5.4   Čerpadlo 

Cirkulace vody byla zajištěna čerpadlem o průtoku 3,7 l/min. Jelikož první 

myšlenkou bylo vyvinout katalyzátor pro čištění vody ve vířivých vanách, byl daný průtok 

nastaven podle komerčně používaných čerpadel pro vířivé vany o objemu 800 l, což je okolo 

2000 l/hod. Jelikož bylo do zásobníku napuštěno desetkrát méně vody, byl průtok použitého 

čerpadla poměrově snížen tak, abychom co nejvěrněji nasimulovaly požadované podmínky. 

 

 4.5.5  Zásobník na vodu, použité bakterie a hormony 

Zásobník na vodu měl maximální objem 181 litrů, jelikož byla využita vana, která 

byla k dispozici, pouze byla upravena přidáním otvorů pro odtok vody. 

Při reakci bylo do zásobníku napuštěno 80 litrů vody, která byla znečištěna 

vybranými hormony a bakteriemi, které se mohou do vody dostat lidskými výkaly a močí. 

Právě to může být problém v případě vířivých van. 

Zacházení s bakteriemi není jednoduché. České sbírky mikroorganismů (CCM) 

Masarykovy univerzity, Přírodovědecké fakulty, od které jsme chtěli bakterie koupit, jasně 

uvádějí, že poskytují kultury bakterií a hub pouze mikrobiologickým laboratořím 

a registrovaným zákazníků. Převzetím kultur přijímá objednatel podmínky poskytovatele 

uvedené v Dohodě o nakládání s daným materiálem a přebírá veškerou odpovědnost za 

manipulaci s nimi ve smyslu platných zákonů a nařízení. Z výše uvedených důvodů nebylo 

možné bakterie do vody dávkovat. Abychom analyzované bakterie dostali do námi 

upravované vody, musela být použita odpadní voda z toalet.  

Analyzované hormony byly do vody dávkovány z hormonálních léčiv. Jednalo se 

o tyto léky: 

Cilest – účinná látka ethinylestradiolum (0,035 mg v 1 tabletě). Dávkováno bylo  

20 tablet/ 80 l. 
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Estrofem – účinná látka estradiolum (1 mg v 1 tabletě). Dávkováno bylo 20 tablet/ 80 l. 

Ovestin – účinná látka estriolum (1 mg v 1 tabletě). Dávkováno bylo 30 tablet/ 80 l. 

Agolutin – účinná látka progesteron (30 mg v 1 ml). Dávkováno bylo 6 ml/ 80 l. 

Odběr kapalného vzorku byl uskutečněn před fotokatalytickou reakcí, následně po 

24 a 48 hodinách od zapnutí UV lampy a prováděl ho pracovník společnosti Povodí Odry 

s.p. Před každým odběrem vzorků vody bylo také změřeno pH a teplota vody. Kapalný 

vzorek, který byl odebrán do 9 vzorkovnic, byl po odběru ihned převezen do laboratoře 

společnosti Povodí Odry s.p., která zajišťovala jeho rozbor. 

 4.5.6  Celkový popis experimentálního zařízení pro fotokatalytické čištění 

vod od vybraných bakterií a hormonů 

Celé zařízení bylo sestaveno ve společnosti TAW s.r.o. tak, aby byly splněny 

předem stanovené podmínky, což je jeho praktického využití, snadná manipulace a nízké 

vstupní náklady.  

Aparatura se skládala ze tří hlavních částí, a to samotného anulárního vsádkového 

reaktoru s katalyzátorem a UV lampou, čerpadla a zásobníku na vodu. Schéma 

experimentálního uspořádání je uvedeno na Obr. 11, nákres reaktoru je v příloze 1 a 

fotografie zařízení jsou v příloze 2 

 

Obr. 11:  Schéma aparatury pro fotokatalytické čištění vody. 
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 5  VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ A 

 JEJICH DISKUZE 

 5.1  Charakterizace použitých katalyzátorů TiO2 

 5.1.1  Fyzikální adsorpce – desorpce dusíku  

Pomocí fyzikální adsorpce dusíku při 77 K byly stanoveny texturní parametry  

NnF Ceram katalyzátoru. Na Obr. 12 je graf distribuce mesopórů z adsorpční větve isotermy 

fyzikální adsorpce dusíku, z kterého je patrná vysoká adsorpce při nízkých x, čímž je 

potvrzena přítomnost mikropórů. Prudký nárůst mezi body x = 1,0 a 2,0 poukazuje  

na relativně úzkou distribuci velikosti pórů. 

 

Obr. 12: Distribuce mesoporů z adsorpční větve isotermy fyzikální adsorpce dusíku. 

Na Obr. 13 je znázorněna distribuce velikosti pórů, která je vyhodnocena 

z desorpčních větví dusíkových izoterem. Byl pozorován dominantní pík v hodnotě 2 nm. To 

může být přisuzováno jednak vzdálenostem mezi různými vlákny TiO2 nebo tomu, že tenká 

vlákna TiO2 mohou mít uvnitř nanovlákenné sféry více pórů. 
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Obr. 13: Distribuce mesoporů z desorpční větve isotermy fyzikální adsorpce dusíku. 

 

Strukturní a texturní vlastnosti obou katalyzátorů jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tab. 3: Texturní vlastnosti zkoumaných TiO2 fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor 
SBET 

(m
2
/g) 

Smeso 

(m
2
/g) 

Vmikro 

(mm
3

liq/g) 

TiO2-P25 50 31 10 

NnF Ceram 30 22 5 

 

 5.1.2  Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakce nepotvrdila výrobcem deklarovanou informaci, že  

v NnF Ceram katalyzátoru je pouze anatasová krystalická fáze. Na Obr. 14 je možné vidět, 

že se může jednat o směs anatasu, rutilu i brookitu. Strukturní vlastnosti jako je fázové 

složení a objemově vážená velikost krystalitů NnF Ceram katalyzátoru byly stanoveny 

pomocí XRD difrakce a hodnoty jsou uvedené v tabulce 3. Je nutné je brát s velkou chybou, 

jelikož získaný finální fit nebyl příliš dobrý.  
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Tab. 4:  Strukturní a optické vlastnosti zkoumaných TiO2 fotokatalyzátorů. 

Fotokatalyzátor XRD fázový charakter Fázové složení 

 

Velikost 

krystalitů TiO2 

(nm) 

Absorpční 

hrana 

(eV) 

TiO2-P25 krystalický 
80 hm.% anatas +  

20 hm.% rutil* 
~25**/54** 3.38 

NnF Ceram krystalický 

68 hm.% anatas +  

7 hm.% rutil +  

25 hm.% brookit 

10,5*** / 23*** 

/ 4,3*** 
3.15 

* Fázové složení udávané výrobcem. 

** Průměrná primární velikost krystalitů udávaná výrobcem 

*** Objemově vážená velikost krystalitů 

 

 

Obr. 14: Difrakční linie NnF Ceram katalyzátoru. 

 

 5.1.3  Ultrafialová a viditelná spektroskopie 

Pomocí UV-Vis spektroskopie byly určeny hodnoty zakázaného pásu obou 

katalyzátorů.  Obr. 15A ukazuje UV-Vis spektra NnF Ceram a TiO2-P25 katalyzátorů. Ve 

spektrech obou materiálů je patrná přítomnost ostrého poklesu intenzity spektra odpovídající 

přechodu s přenosem náboje mezi mřížkovým kyslíkem a centrálním titanovým iontem. 
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K určení hodnoty energie zakázaného pásu byla získaná spektra převedenya do závislosti 

(F(R∞)·hν)
2
 proti h.ν (Obr. 15B). Získané hodnoty energie zakázaného pásu byly pro NnF 

Ceram katalyzátor 3.15 eV a pro TiO2-P25 katalyzátor 3.38 eV. Energie zakázaného pásu 

odpovídá energii excitace elektronu z valenčního pásu do vodivostního pásu. Ze získaných 

hodnot je jednoznačně patrné, že v porovnání s TiO2-P25 katalyzátorem byla pro NnF Ceram 

katalyzátor hodnota energie zakázaného pásu nižší. Z uvedených výsledků tak vyplývá, že 

syntetizovaný NnF Ceram katalyzátor potřebuje k excitaci elektronu záření s nižší energií 

(vyšší vlnovou délkou), což znamená, že dochází k posunu adsorbovaného záření směrem 

k viditelné oblasti. Daná skutečnost by se měla následně pozitivně projevit ve 

fotokatalytických vlastnostech NnF Ceram katalyzátoru. 

V literatuře byla publikována hodnota energie zakázaného pásu pro anatas 3,20 -

 3,56 eV a pro rutil 3,00 - 3,34 eV [103], což odpovídá vlnové délce 388 nm a 413 nm. Z 

toho plyne, že hodnota zakázaného pásu pro katalyzátor NnF Ceram odpovídá hodnotě 

energie zakázaného pásu anatasu. TiO2 Evonik -P25 představuje komerční katalyzátor, který 

se skládá ze 80 % anatasu a 20 % rutilu. Ačkoli by přítomnost rutilu měla na první pohled 

snížit hodnotu energie zakázaného pásu, hodnota energie zakázaného pásu pro TiO2 Evonik -

P25 katalyzátor (3.38 eV) byla mnohem vyšší než ta pro syntetizovaný NnF Ceram 

(3,15 eV). To lze vysvětlit tím, že hodnota energie zakázaného pásu není dána pouze 

přítomností anatasu anebo rutilu, ale také vlastnostmi samotného anatasu, jako je např. 

velikost částic. To plyne i z celkem širokého rozmezí hodnot energie zakázaného pásu 

publikovaného pro anatas (3,20-3,56 eV). 
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Obr. 15: (A) UV-Vis spektra NnF Ceram a TiO2 Evonik P25 katalyzátorů vyjádřená jako 

závislost Kubelka – Munk funkce na energii. (B) Závislost (F(R∞)·hν)
2
 proti energi (h.ν). 
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 5.1.4  Transmisní elektronová mikroskopie 

Transmisní elektronovou mikroskopií byl zkoumán pouze nanovlákenný katalyzátor 

NnF Ceram. Osm nejintenzivnějších kruhů pozorovaných na FFT (Obr. 16) je přiřazeno 

odrazům rovin (101), (103), (004), (112), (200), (105), (211), (204) anatasové fáze [104 - 

106]. Mezirovinné vzdálenosti 3,52 Å, 2,43 Å, 2,37 Å, 2,33 Å, 1,90 Å, 1,70 Å, 1,67 Å a 1,48 

Å v obrázku TEM s vysokým rozlišením (Obr. 17) odpovídají v daném pořadí rovinám 

(101), (103), (004), (112), (200), (105), (211) a (204) anatasové krystalové fáze TiO2 

(Obr.18). Obr. 19 ukazuje mezirovinnou vzdálenost 3,52 Å, což dobře koresponduje s (101) 

rovinou anatasu TiO2 [107]. Nanovlákenná struktura NnF Ceram katalyzátoru je jasně 

viditelná na TEM snímku (Obr. 20). Šířka nanovláken se pohybuje v rozmezí od 115,22 nm 

do 687,66 nm. 

 

Obr. 16: TEM snímek kruhů rovin anatasové fáze TiO2. 

 

 

Obr. 17: TEM snímky mezirovinných vzdáleností NnF Ceram katalyzátoru. 
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(101) (103) (004) (112) 

    
(200) (105) (211) (204) 

Obr. 18: TEM snímky rovin v NnF Ceram katalyzátoru.   

 

 

Obr. 19: TEM snímek mezirovinné vzdálenosti 3,52 Å. 
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Obr. 20: TEM snímky struktury – šířka nanovláken NnF Ceram katalyzátoru.  

 5.2  Aktivita fotokatalyzátorů na bázi TiO2 pro fotokatalytické čištění 

vody od vybraných modelových bakterií a hormonů 

Před samotným provedením pokusů fotokatalytické degradace hormonů byla 

studována pouhá fotolýza hormonů. Z literatury bylo zjištěno, že fotolýza hormonů probíhá 

podle kinetické rovnice pseudo-prvního řádu, ale její účinnost při degradaci, především 

vysokých koncentrací hormonů, není velká [108 - 110]. Proto se přistoupilo rovnou 

k fotokatalytické reakci. 

Nejdříve bylo testováno, zda navržený fotoreaktor a způsob nanesení katalyzátorů 

byl vhodný a je účinný pro zvolené odbourávání bakterií a hormonů. Z těchto důvodů byla 
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poprvé aktivita katalyzátoru NnF Ceram testována s nízkými vstupními koncentracemi pouze 

estrogenních hormonů. Rovněž bylo nutné ověřit, zda v odpadní vodě, která bude 

analyzována, jsou vůbec přítomny nějaké bakterie a o které konkrétně jde. Výsledky rozborů 

vody před zahájením fotokatalýzy a následně po 24 hodinách a 48 hodinách ozařování jsou 

uvedeny v tabulce 5.  

Tab. 5: Výsledky rozborů vody s nízkým obsahem hormonů před a po fotokatalýze 

v přítomnosti NnF Ceram katalyzátoru. 

látka jednotka 

vstupní 

koncentrace 

 

koncentrace 

po 24 hod. 

ozařování  

koncentrace 

po 48 hod. 

ozařování  

17α -ethinylestradiol ng/l 3 000 730 170 

17α-estradiol ng/l 0 0 0 

17β-estradiol ng/l 6 0 0 

estriol ng/l 0 0 0 

estron ng/l 340 33 7 

Koliformní bakterie MPN/100 ml 10 0 0 

Escherichia coli MPN/100 ml 3 0 0 

Staphylococcus aureus KTJ/100 ml 15 0 0 

 

Z analýz vzorků vyplývá, že použitá voda obsahuje některé ze sledovaných druhů 

bakterií a může být použita pro testování. Při grafickém vyjádření výsledků rozborů (Obr. 21 

a 22) uvedených v tab. 5 je jasně patrné, jak během fotokatalytického působení dochází 

k rozkladu nežádoucích látek. Při nízkých vstupních koncentracích vybraných bakterií 

i hormonů, dochází k jejich 100 % degradaci již po 24 hod. Vyvinutý fotokatalytický systém 

a zdroj kontaminované vody bylo možné použít pro další testování. 

 

Obr. 21: Degradace bakterií během fotokatalytického působení NnF Ceram katalyzátoru. 
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Obr. 22: Degradace hormonů během fotokatalytického působení NnF Ceram katalyzátoru. 

 

Druhé testování probíhalo stejným způsobem, pouze s vyšším množstvím hormonů, 

z důvodu sledování jejich postupného ubývání a ověření účinnosti katalyzátoru. Hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 6. Chyba měření je u hormonů 17,6 %. 

 

Tab. 6: Výsledky rozborů vody s větším obsahem hormonů před a po fotokatalýze 

v přítomnosti NnF Ceram katalyzátoru. 

látka 

vstupní 

koncentrace 

 

(ng/l) 

koncentrace po 24 hod. 

ozařování  

(ng/l) 

koncentrace po 48 hod. 

ozařování  

(ng/l) 

17α -ethinylestradiol 2 900 2 400 2 200 

17α-estradiol 6 700 4 900 3 800 

17β-estradiol 44 000 34 000 25 000 

estriol 190 000 180 000 170 000 

estron 66 000 65 000 61 000 

progesteron 110 000 40 000 24 000 

 

Pro porovnání účinnosti nanokrystalického NnF Ceram katalyzátoru bylo měření 

provedeno stejným způsobem s komerčním katalyzátorem TiO2-P25. Dávkování hormonů 

v podobě tablet bylo totožné, ale i přesto se nepodařilo jejich koncentrace na vstupu sjednotit 

s předchozím pokusem. Výsledky rozborů vody jsou uvedeny v tab. 7. Chyba měření je 

u hormonů 17,6 %.  

Testování účinnosti katalyzátorů probíhalo bez jakékoliv předchozí úpravy vody, za 

relativně konstantního pH, které se pohybovalo kolem hodnoty 7,8. 
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Tab. 7: Výsledky rozborů vody s větším obsahem hormonů před a po fotokatalýze 

v přítomnosti komerčního katalyzátoru TiO2-P25. 

látka 

vstupní 

koncentrace 

 

(ng/l) 

koncentrace po 24 hod. 

ozařování  

(ng/l) 

koncentrace po 48 hod. 

ozařování  

(ng/l) 

17α -ethinylestradiol 900 450 220 

17α-estradiol 2 700 480 540 

17β-estradiol 32 000 10 000 6 400 

estriol 36 000 33 000 29 000 

estron 12 000 12 000 9 900 

progesteron 81 000 9 900 140 

 

Výsledky experimentů při zjišťování účinnosti navrženého reaktoru a způsobu 

nanesení katalyzátoru při odstraňování bakterií pro oba typy katalyzátorů jsou uvedeny 

v tabulce 8 a 9. 

 

Tab. 8: Výsledky rozborů vody s obsahem bakterií před a po fotokatalýze v přítomnosti NnF 

Ceram katalyzátoru. 

látka jednotka 
vstupní 

koncentrace 

koncentrace 

po 24 hod. 

ozařování  

koncentrace 

po 48 hod. 

ozařování  

Koliformní bakterie MPN/100 ml 10 0 0 

Escherichia coli MPN/100 ml 3 0 0 

Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 ml 1 800 0 0 

Staphylococcus aureus KTJ/100 ml 15 0 0 

Legionella pneumophila KTJ/100 ml 0 0 

Tab. 9: Výsledky rozborů vody s obsahem bakterií před a po fotokatalýze v přítomnosti 

komerčního katalyzátoru TiO2-P25. 

látka jednotka 
vstupní 

koncentrace 

koncentrace 

po 24 hod. 

ozařování  

koncentrace 

po 48 hod. 

ozařování  

Koliformní bakterie MPN/100 ml 2 419 0 0 

Escherichia coli MPN/100 ml 45 0 0 

Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 ml 63 20 23 

Staphylococcus aureus KTJ/100 ml 0 0 0 

Legionella pneumophila KTJ/100 ml 0 0 0 
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Z naměřených dat byly vypočteny konverze sledovaných hormonů dle rovnice (12 -

 13). 

        (12) 

      (13) 

kde XA je stupeň přeměny (konverze), nA0 (mol) počáteční koncentrace látky A, nA (mol) je 

koncentrace látky A v daném čase. V případě konstantního objemu počítáme s cA0 (ng/l) jako 

počáteční koncentrace látky A a cA (ng/l) je koncentrace látky A v daném čase. 

Vypočtené hodnoty konverze byly vyneseny do souhrnného grafu (Obr.: 23), který 

přehledně ukazuje konverzi všech sledovaných hormonů při délce ozařování 24 a 48 hodin 

pro oba testované katalyzátory. 

 

 

 

Obr. 23: Konverze hormonů během fotokatalytického působení NnF Ceram a TiO2-P25 

katalyzátorů. 

 

Z grafu je na první pohled patrné, že katalyzátor TiO2-P25 je při degradaci hormonů 

účinnější než NnF Ceram katalyzátor. U progesteronu došlo po 48 hod. k jeho úplnému 

odstranění. Konverze hormonů z řady estradiolů byla okolo 80 % při velmi vysokých 

koncentracích, takže vezmeme-li v úvahu, že bychom čistili vodu ve vířivé vaně, jejich 

koncentrace by byla řádově nižší, a proto můžeme předpokládat, že by v takovém případě 

došlo k jejich 100 % degradaci. V obou případech se pak hůře odbourával estriol a estron 
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v porovnání s ostatními hormony. K úplnému rozkladu bakterií došlo již po 24 hodinách 

ozařování, a to při použití obou katalyzátorů. 

 5.3  Diskuze 

 5.3.1  Srovnání aktivit katalyzátoru TiO2-P25 a NnF Ceram 

Fotokatalytické reakce jsou velmi složitý proces a fotokatalytická aktivita 

fotokatalyzátoru je ovlivněna několika aspekty, jako je například specifický povrch 

katalyzátoru, porézní struktura, velikost primárních částic, energie zakázaného pásu, 

povrchových vlastností či fázové složení katalyzátorů. 

Jednu z rolí hraje specifický povrch katalyzátoru. S větším specifickým povrchem 

souvisí větší počet aktivních míst katalyzátoru. Aktivita katalyzátoru nebo reakční rychlost je 

úměrná počtu aktivních míst [102]: 

nt=m.SBET.dS            (14) 

kde SBET je specifický povrch a dS je plošná hustota aktivních míst, která je pro TiO2 

maximálně odhadována na  ≤ 5 x 10
18

/m
2
 [111]. 

V případě, že bylo použito stejné množství katalyzátoru (1,5 g) je ze vztahu zřejmé, že vyšší 

specifický povrch má TiO2-P25 (50 m
2
/g) ve srovnání s NnF Ceram katalyzátorem, jehož 

specifický povrch je téměř poloviční (30 m
2
/g). 

Větší specifický povrch TiO2-P25 patrně poskytl prostor pro větší adsorpci molekul 

účastnících se fotokatalytické reakce. Větší povrch mesopórů umožňuje snadnější difúzi 

molekul při reakci [112].  

Ještě výraznější vliv na aktivitu katalyzátoru má fázové složení. TiO2 existuje ve 

třech modifikacích – rutil, anatas a brookit, které vykazují rozdílnou fotoaktivitu. Často je 

anatas považován jako nejreaktivnější, a to nejen díky větší adsorpční afinitě, ale také kvůli 

nižší rekombinační rychlosti. Existují však i studie, které ukazují stejnou nebo dokonce vyšší 

aktivitu pro rutil [112]. 

TiO2-P25 jeden z nejčastěji používaných komerčních TiO2 katalyzátorů. Existuje jako směs 

anatasu a rutilu. Bickley a kol. [113] jako první zkoumali vztah mezi anatasem a rutilem 

a poměrně vysokou fotoaktivitu TiO2-P25 přisoudili synergickému efektu.  

Ohno a kol. [114] identifikovali kontakt mezi rutilem a anatasem v TiO2-P25 jako 

předpoklad pro synergický efekt. Podle Hurum a kol. [115] hraje právě rutil klíčovou roli při 

separaci elektronů a děr. Fotoexvitované elektrony v rutilu mohou migrovat do vodivostního 
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pásu anatasu a díry zůstávají v rutilu, čímž je rekombinace účinně potlačena. Toto zjištění 

bylo později rovněž potvrzeno také Kho a kol. [116] a Li a kol. [117]. 

 

 

Obr. 24: Závislost aktivity katalyzátoru na složení kompozitu TiO2 (obsahu anatasu a 

rutilu) [112]. 

 

Optimální poměr anatasu a rutilu, jak uvádí Su a kol. [112], je přibližně 60 % 

anatasu a 40 % rutilu.  

Pro dosažení dostačujícího synergického efektu je nezbytný obsah alespoň 40 % 

anatasu a 20 % rutilu (Obr. 23). Vztah mezi aktivitou a obsahem jednotlivých forem TiO2  

ukazuje Obr. 24. Ačkoli nebylo doposud přesně určeno, co přesně způsobuje synergický 

efekt, je pravděpodobné, že se jedná právě o migraci fotoexcitovaných elektronů 

z vodivostního pásu rutilu do vodivostního pásu anatasu, čímž se efektivně potlačuje 

rekombinace. Nicméně reakce probíhají snadněji na aktivních místech anatasu. Takže pro 

synergický efekt jsou nezbytné obě struktury. 
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Obr. 25: Schématické znázornění energetických pásů a separace elektronů a děr [114]. 

 

TiO2-P25 sice nemá optimální zastoupení anatasu a rutilu, jak uvádí Su [112], ale 

stále se nachází v požadované oblasti synergetického efektu. NnF Ceram katalyzátor však 

v porovnání s TiO2-P25 obsahuje podstatně méně rutilu (7 hm. %). Nicméně obsahuje ještě 

třetí polymorfii, a tou je brookit, jehož fotoaktivita je ve srovnání s anatasem a rutilem 

výrazně méně prostudovaná. Vzhledem k tomu, že samotný brookit vykazuje vyšší 

fotoaktivitu než jednofázový rutil [118], lze předpokládat, že i kompozit tvořený směsí 

anatas-brookit je aktivnějším fotokatalyzátorem než kompozit anatas-rutil. Což bylo 

potvrzeno několika studiemi [119, 120]. To by tedy mělo vést k tomu, že NnF Ceram 

katalyzátor bude aktivnějším fotokatalyzátorem. Ten však vykazoval nižší aktivitu než TiO2-

 P25. Tyto výsledky se shodují se závěry Zhang a kol. [118], který studoval fotokatalytickou 

aktivitu kompozitů tvořených směsí různých fází: anatas a rutil (69 hm. % a 31 hm. %), 

anatas a   brookit (57 a 43 hm. %) a rovněž kompozit tvořený třemi fázemi: anatas (50 hm. 

%), rutil (13 hm. %) a brookit (35 hm. %). Nejvyšší rychlostní konstanta při fotokatalytické 

degradaci barviva (acid red) byla zjištěna v případě kompozitu tvořeného anatasem a 

brookitem. Naopak nejnižší konstanta byla určena v přítomnosti třífázového katalyzátoru. 

Tyto závěry jsou ve shodě s výsledky získanými při odstraňování hormonů či bakterií ve 

vodě. 
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 5.3.2  Srovnání odbourávání jednotlivých druhů hormonů 

Na základě získaných dat odstraňování hormonů z vody pomocí katalyzátorů NnF 

Ceram i TiO2-P25 lze říci, že k uspokojujícímu rozkladu došlo u hormonů 17α-estradiol,  

17β-estradiol (E2), 17α-ethinylestradiol (EE2) a progesteron. Nejnižší konverze byla 

pozorována u hormonů estron (E1) a estriol (E3). Níže je uvedeno, proč tomu tak mohlo být. 

Steroidní hormony jsou přirozeně produkovány lidmi a zvířaty. Nejdůležitější 

steroidní hormony jsou 17β-estradiol (E2), estron (E1), estriol (E3), testosteron a syntetický 

17α-ethinylestradiol (EE2). Všechny látky se skládají ze čtyř uhlíkových kruhů, což je činí 

stabilní v životním prostředí. Tyto estrogeny jsou osmnácti uhlíkové steroidy s fenolovou 

skupinou, která je zodpovědná za jejich estrogenní činnost. Při studiu rychlostí degradace E2, 

E1 a EE2 bylo zjištěno, že E2 se v prvním kroku oxiduje na E1. Poločas rozpadu tohoto 

kroku je kolem 4-12 hodin v aerobním prostředí. Tento krok však významně nesníží 

estrogenní potenciál. Degradace E1 musí být započata štěpením jednoho uhlíkového kruhu, 

což je pomalý krok. To je důvod, proč koncentrace E1 na odtoku z ČOV jsou obvykle vyšší 

než koncentrace E2, i když E2 se vylučuje v mnohem větším množství. E2 je odstraněn 

poměrně rychle, spolu s tvorbou E1, který je potom degradován mnohem pomaleji. 

Degradace E1 vykazuje lineární vztah s odstraněním estrogenního potenciálu. Struktura EE2 

je obdobou E2 s tím rozdílem, že na jedné hydroxylové skupině, která obsahuje uhlíkový 

atom, je ethinylová skupina. Můžeme tedy předpokládat, že k odstranění EE2 bude docházet 

stejně dobře jako u E2 [121].  

Dle výzkumu Pešoutové a kol. [122] byl při působení oxidačních procesů nejméně 

odolný syntetický estrogenní hormon 17α-ethinylestradiol (EE2), oproti tomu přírodní 

hormon estron (E1) byl působení nejodolnější.  

Puma a kol. [82] testovali rozklad hormonů za přítomnosti UVA záření 

a fotokatalyzátoru TiO2. Za daných podmínek degradace E3 nebyla významná, nicméně E1, 

E2 a EE2 byly odstraněny, respektive bylo u nich dosaženo konverze 49 %, 20 % a 25 % po 

180 minutách ozařování. Předpokládají rychlostní konstanty degradace estrogenů nezávislé 

na záření absorbovaném ve fotoreaktoru. Kinetika rozkladu estrogenů může být přiřazena 

kinetice prvního řádu. Reakční rychlost estrogenů v roztoku může být modelována podle: 

 −ri = kT,i(LVRPA)
m
ci          (15) 

kde kT,i je reakční rychlostní konstanta, která je nezávislá na absorpci fotonů v reaktoru, 

exponent m je rovnen 0,5 v přítomnosti TiO2, LVRPA je místní objemová rychlost absorpce 

fotonů (W.m
-3

), ci  je koncentrace hormonu (mol.m
3
). Je třeba poznamenat, že pro pomalé 

fotokatalytické oxidační reakce, např. u pesticidů a estrogenů, by měla být hodnota m 
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relativně nezávislá na typu substrátu, ale měla by být závislá na úrovni intenzity záření 

aktivujícího fotokatalyzátor. Pořadí závislosti rychlosti degradace polutantů na LVRPA se 

získá, když se rychlost rekombinace elektron-díra v TiO2 částici stane převládající nad 

rychlostí fotokatalýzy znečišťující látky na povrchu katalyzátoru.  

 

Výše uvedené poznatky potvrzují výsledky získané při experimentálním měření. 

 

 5.3.3  Odbourávání bakterií 

K rozkladu bakterií je dostačující pouhé UV záření, především UVC a UVB [89]. 

V práci bylo ale použito UVA záření. To na rozklad bakterií působí, ale obvykle jen 

nepřímo. Indukuje tvorbu chemických meziproduktů, jako jsou reaktivní kyslíkové formy 

•O2
-
 a •OH a H2O2. Dochází tedy k oxidačnímu stresu, jehož důsledkem je poškození 

buněčné stěny, proteinů a nukleových kyselin. UVA záření způsobuje různé druhy poškození 

DNA, jako jsou jednovláknové štěpy nebo změnu bází. Kumulativní poškození způsobené 

těmito reaktivními kyslíkovými formami může vést ke smrti buňky. Proto i při ozařování bez 

přítomnosti fotokatalyzátoru dochází k redukci bakterií [123]. Bakterie si ale bohužel 

vyvinuly mechanismus opravy nebo tolerance k poškození DNA vyvolané UV zářením. 

Bakterie se mohou obnovit některým z reparačních mechanismů buňky, jako je 

fotoreaktivace, oprava vyříznutých nukleotidů, oprava mutagenní DNA a oprava 

rekombinace DNA, které dovolují opětovný růst [124].  

V našem případě byla účinnost UV záření při rozkladu bakterií ještě navýšena o působení 

fotokatalyzátoru. I když mechanismus fotokatalytické mikrobiální inaktivace není ještě zcela 

znám, v zásadě se předpokládá, že mikroorganismy se skládají z organických látek a jejich 

vystavení reaktivním kyslíkovým formám, jako jsou např. radikály •O2
-
 a •OH generované 

při fotokatalýze, může vést k oxidačnímu poškození buněčných stěn mikroorganismů. 

Takovéto oxidační narušení buněčné stěny, buněčné membrány, RNA, DNA je přisuzováno 

peroxidaci nenasycených fosfolipidů, což vede ke ztrátě respirační aktivity, následné ztrátě 

tekutosti a zvýšení iontové propustnosti. Tento stav pak umožní oxidační útok na vnitřní 

buněčné složky vedoucí k úplnému zániku buňky bakterie [89]. 
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Obr. 26: Schématické znázornění procesu fotoinaktivace E. coli na filmu TiO2 [125]. 

 

Při fotokatalytické reakci katalyzátoru TiO2-P25 nedošlo k požadovanému 100 % 

rozkladu bakterie Pseudomonas aeruginosa. Pokud vezmeme v úvahu, že na patogenitě se ze 

strany tohoto mikroba uplatňují faktory vázané na bakteriální buňku (extracelulární 

polysacharid, slizová vrstva, stěnový lipopolysacharid) a tento extracelulární polysacharid 

(alginát) se tvoří v enormním množství u mukoidních kmenů, obaluje celé mikrokolonie 

bakterií, je podobný bakteriálnímu pouzdru a chrání bakterie před obranou hostitele [126], 

pak bychom mohli dojít k tvrzení, že katalyzátor TiO2-P25 není dostatečně účinný pro 

narušení tohoto slizového obalu a následně nemůže dojít k oxidačnímu poškození samotné 

buněčné stěny bakterie.  

Dalším vysvětlením může být to, že při normálním dělení bakteriální buňky začne 

ve střední části buňky z cytoplazmatické membrány vyrůstat prstencovitá vychlípenina 

směřující dovnitř buňky, až vytvoří přepážku rozdělující buňku na dvě zhruba stejně velké 

části. Přepážka se pak pokryje buněčnou stěnou, takže z původní jedné buňky vzniknou dvě, 

které se od sebe buď oddělí, nebo zůstanou spojeny v řetízku. Podle Amézage-Madrida a kol. 

[127] ozářené bakterie Pseudomonas aeruginosa v přítomnosti tenkých filmů TiO2 však 

nevytvořily přepážku. Dělení buněk nebylo dokončeno a dceřiné buňky zůstaly spojeny 

zvětšeným útvarem připomínajícím most. Po delším ozařování měly bakteriální buňky 

abnormální buněčnou stěnu nepravidelného tvaru a hodně buněk bylo zvětšených s výrůstky, 

které obsahovaly buněčný materiál, v některých případech obklopený materiálem 

připomínajícím buněčnou stěnu. To vedlo vědce sice k předpokladu neúspěšného dělení 

buněk, ale může to být také podklad pro zpomalení reakce rozkladu těchto bakterií.  
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Je možné vynést předpoklad, že rozklad bakterie Pseudomonas aeruginosa 

fotokatalýzou je náročnější v porovnání s ostatními testovanými bakteriemi, jejichž úplná 

degradace byla zaznamenána již po 24 hod. fotokatalytické reakce. 

 

 5.3.4  Elektrická energie potřebná pro snížení koncentrace kontaminantů 

o jeden řád (EEO) 

Pokročilé oxidační technologie (AOTs = Advanced oxidation technologies), které 

zahrnují vysoce účinné chemické oxidanty, jako jsou hydroxylové radikály (•OH), jsou 

využívány jako moderní technologie pro odstraňování celé řady organických kontaminantů 

ve znečištěné vodě či vzduchu. Jednou z možností jak porovnávat tyto technologie je 

vyhodnotit spotřebu elektrické energie (v případě elektricky řízených procesů) nebo 

kolektorové plochy (pro procesy řízené solární energií). Pro vyhodnocení účinnosti 

elektricky řízených procesů pro nízké koncentrace kontaminantů je vhodné použít 

vyhodnocení pomocí elektrické energie potřebné pro snížení koncentrace kontaminantů o řád 

(EEO). Toto vyjádření umožňuje porovnání elektrické účinnosti dané technologie nezávisle na 

povaze systému (nižší hodnoty EEO znamenají vyšší účinnost) [128]. Přestože odstranění 

organických znečišťujících látek prostřednictvím pokročilých oxidačních procesů může být 

složité, a zahrnuje řadu základních chemických kroků, celková kinetika nebo míra odstranění 

specifické komponenty, jejíž koncentrace je malá, může být popsána kinetikou prvního řádu:  

tkcc )/(ln 0           (16) 

kde t je reakční čas v min a k je rychlostní konstanta 1. řádu, c0 je počáteční koncentrace 

kontaminantu a c konečná koncentrace kontaminantu 

Elektrická energie vztažená na snížení koncentrace kontaminantu o řád (EEO = 

Electric energy per order) je elektrická energie v kWh nezbytná pro degradaci kontaminantů 

o jeden řád v jednotce objemu (např. v 1 m
3
 (1000 l)) kontaminované vody nebo vzduchu. 

Hodnoty (EEO) v jednotkách kWh/m
3
/řád lze pro vsádkový reaktor vypočítat podle 

vzorce: 

)/log(

1000

0ccV

tP
EEO          (17) 

kde P je výkon zdroje UV lampy v kW, V je objem vody v l, t je čas v hod., c0 je počáteční 

koncentrace kontaminantu a c konečná koncentrace kontaminantu. 

Vzhledem k tomu, že je položen předpoklad, že se 

jedná o rovnici 1. řádu, pak platí:     tkcc ´4343,0)/(log 10 
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    (18) 

kde t je reakční čas v min a k1´ je rychlostní konstanta 1. řádu v min-1, lze rovnici (18) pro 

ideální vsádkový reaktor přepsat: 

´

4,38

1kV

P
EEO          (19) 

kde V je objem vsádkového reaktoru.  

 

Z výše uvedeného předpokladu, že degradaci hormonů lze popsat kinetikou prvního 

řádu, byly z výsledků fotokatalytické degradace sledovaných hormonů vypočteny kinetické 

konstanty (dle rovnice (16)) a poločasy rozpadu. Tyto kinetické parametry jsou uvedeny 

v tabulkách 10 a 11 pro oba testované katalyzátory. Vypočtené kinetické konstanty byly 

použity pro výpočet energie potřebné ke snížení koncentrace polutantu o jeden řád (EEO). 

Konkrétní hodnoty energie (EEO) jsou uvedeny v tabulkách 11 a 12.  

 

Tab. 10: Přehled vypočtených kinetických konstant, poločasů rozpadu a elektrické energie 

nezbytné pro snížení koncentrace kontaminantu o jeden řád v přítomnosti katalyzátoru NnF 

Ceram. 

 

látka 

kinetická konstanta 

1. řádu 
t1/2 EEO 

(1/min) (min) (kWh/m
3
) 

17α -ethinylestradiol 0,00176 394 150  

17α-estradiol 0,00321 216 82  

17β-estradiol 0,00291 239 91  

estriol 0,00059 1 175 447  

estron 0,00029 2 359 898  

progesteron 0,00953 73 28  



 

- 77 - 

 

Tab. 11: Přehled vypočtených kinetických konstant, poločasů rozpadu a elektrické energie 

nezbytné pro snížení koncentrace kontaminantu o jeden řád v přítomnosti komerčního 

katalyzátoru TiO2-P25. 

 

látka 

kinetická konstanta 

1. řádu 
t1/2 EEO 

(1/min) (min) (kWh/m
3
) 

17α -ethinylestradiol 0,00751 92 35 

17α-estradiol 0,01361 51 19 

17β-estradiol 0,01058 66 25 

estriol 0,00105 661 251 

estron 0,00052 1 340 510 

progesteron 0,02840 24 9 

 

Vypočtené hodnoty EEO jsou dosti vysoké, a to zejména pro estriol a estrogen 

v přítomnosti obou testovaných katalyzátorů. Výpočet energie umožňuje odhadnout náklady 

na fotokatalytický systém a poskytuje údaje o celkovém výkonu a o kapitálové investici 

potřebné pro konkrétní aplikaci. Co se týká nákladů na degradaci modelových kontaminantů, 

hrubý odhad lze provést pomocí průměrné ceny elektřiny 4,50 Kč za kWh. Například pro 

odbourání koncentrace progesteronu o jeden řád z kontaminované vody je odhadovaná cena 

126 Kč v přítomnosti NnF Ceramu a 40,5 Kč v přítomnosti TiO2 – P25.  

 

 5.3.5  Cenová kalkulace experimentálního zařízení a náklady pro čištění 

vody od vybraných bakterií a hormonů 

Nakonec byla vytvořena cenová kalkulace na pořízení zkonstruovaného zařízení 

a cena na vyčištění 80 litrů vody. Pořizovací náklady jsou uvedeny v tabulce 12. Celková 

cena experimentálního zařízení byla stanovena na 23 601,00 Kč. V tabulce nejsou uvedeny 

náklady na katalyzátor. Cena katalyzátoru NnF Ceram (1,5 g) je 300 Kč. Komerční 

katalyzátor TiO2-P25 je výrazně levnější. Cena za 1,5 g tohoto katalyzátoru je pouhých 9 Kč.  

Spotřeba elektřiny použitého čerpadla při průtoku 3,7 l.min
-1

 je 35 W. Jestliže bude čerpadlo 

v provozu celých 48 hodin, při ceně 4,50 Kč za 1kWh elektrické energie, jsou náklady na 

elektrickou energii u zařízení 7,60 Kč. 

Dále musíme brát ohled na to, kolik fotokatalytických cyklů katalyzátor 

imobilizovaný vodním sklem vydrží. Bylo provedeno testování stability vodního skla na 
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nosiči tak, že na malý vzorový plech byl imobilizován katalyzátor stejným způsobem, jako je 

tomu v případě experimentálního zařízení a tento plech byl vložen do vody. Vrstva vodního 

skla se rozpustila po 8 dnech. Budeme-li z těchto poznatků vycházet, můžeme říci, že 

sestavené fotokatalytické zařízení by mohlo filtrovat nepřetržitě 8 dní. Jestliže bereme cyklus 

katalyzátoru jako 48 hod., tak je zařízení bez výměny katalyzátoru schopno běžet 4 cykly a 

za tu dobu by mohlo vyčistit 320 litrů vody. 

Pokud bychom uvažovali o napojení zařízení na vířivku, nemuseli bychom náklady 

navyšovat o spotřebu elektrické energie čerpadlem, jelikož to už je součástí vířivky a musí 

být při jejím provozu zapnuto. 

 

 

Tab. 12: Pořizovací náklady na experimentální zařízení pro čištění vody. 

Část experimentálního zařízení Pořizovací cena 

Plášť reaktoru a veškerý spojovací materiál 6 000,00 Kč 

Děrovaný plech (nosič katalyzátoru) 500,00 Kč 

Křemenná trubice 6 898,00 Kč 

UV lampa + zdroj, objímka, kabeláž 1 200,00 Kč 

Čerpadlo + hadice 3 000,00 Kč 

Konstrukce + montáž 6 000,00 Kč 

Vodní sklo 3,00 Kč 

Celkem 23 601,00 Kč 
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 6  ZÁVĚR 

Disertační práce byla zaměřena na fotokatalytické čištění vody od vybraných bakterií 

a hormonů v přítomnosti polovodičových fotokatalyzátorů na bázi oxidu titaničitého včetně 

návrhu a sestavení fotokatalytického reaktoru vhodného pro reálné použití. 

V rámci disertační práce byla navržena, sestavena a uvedena do provozu 

experimentální aparatura pro fotokatalytické čištění vody. Jednotlivé části zařízení byly 

navrhovány tak, aby byly v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti fotokatalýzy a zároveň 

aby co nejlépe vyhovovaly podmínkám pro použití v praxi.  

Fotokatalytické zařízení se skládalo ze tří hlavních částí, a to z vsádkového 

míchaného reaktoru s katalyzátorem a UV lampou, čerpadla a zásobníku na vodu. Jako zdroj 

záření byla použita 36 W lampa, poskytující záření s vlnovou délkou 368 nm. Vlnová délka 

byla volena s ohledem na velikost zakázaného pásu katalyzátoru tak, aby energie fotonu byla 

dostatečná pro excitaci elektronu. Výkon UV lampy byl zvolen tak, aby nedocházelo 

k předimenzování intenzity záření a tudíž ke zvýšení rychlosti rekombinace excitovaných 

elektronů a děr. Rozměry reaktoru byly zvoleny na základě měření intenzity záření UV 

lampy. Intenzita záření výrazně klesala s rostoucí vzdáleností od zdroje záření a při 

nedostatečné intenzitě záření by se snížila koncentrace excitovaných elektronů a děr, což by 

mělo negativní vliv na fotokatalytickou degradaci polutantů. Objem reaktoru byl 5,23 litrů, 

zásobník na vodu měl objem 181 litrů, experimentální objem kontaminované vody byl 80 

litrů a rychlost průtoku byla čerpadlem nastavena na 3,7 l/min.  

Dílčím cílem disertační práce bylo nalezení vhodného způsobu imobilizace 

katalyzátoru na bázi TiO2 (NnF Ceram a TiO2-P25) na nosič. Jako nosič byl na základě 

testování zvolen děrovaný plech s průměrem oka 1,5 mm a se vzdáleností ok 2,5 mm.  

Pro imobilizaci katalyzátoru na nosič byla vyloučena všechna organická lepidla z důvodu 

jejich rozkladu působením přítomného UV záření. Rovněž byla testováním vyloučena 

většina anorganických pojiv z důvodu malé mechanické odolnosti. Jako nejvhodnější 

imobilizátor se jevilo vodní sklo, které bylo následně s naneseným katalyzátorem vytvrzeno 

při teplotě 200 °C. Celková plocha 1630 cm
2
 byla pokryta 1,5 g katalyzátoru. 

K charakterizaci testovaných fotokatalyzátorů byla použita rentgenová difrakční 

analýza, UV-Vis spektrometrie, měření specifického povrchu a distribuce velikosti pórů 

a analýza povrchu transmisní elektronovou mikroskopií.  
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Výsledky charakterizace katalyzátorů provedené v této práci jsou stručně shrnuty 

v následujících bodech: 

 Metoda práškové rentgenové difrakční analýzy nepotvrdila výrobcem 

deklarovanou informaci, že se jedná o čistý anatas. Z analýzy vyplynulo, že se 

jedná o směs všech tří forem TiO2: anatasu, brookitu a rutilu (68 hm. % anatas,  

25 hm. % brookit a 7 hm. % rutil) s relativně malou velikostí krystalitů 

(10,5 nm, 4,3 nm a 23 nm). Komerční katalyzátor TiO2 –P25 byl směsí anatasu 

a rutilu (80 hm.% anatas a 20 hm. % rutil) a velikostí krystalitů 25 nm a 54 nm.  

 Zjištěné specifické povrchy testovaných fotokatalyzátorů nebyly příliš vysoké. 

Větší specifický povrch vykazoval komerční katalyzátor TiO2-P25 (50 m
2
/g), 

NnF Ceram pouze 30 m
2
/g. 

 Zakázané pásmo bylo vyhodnoceno na základě měření UV-Vis reflektance. Pro 

NnF Ceram katalyzátor obsahující všechny tři fáze (anatas, brookit i rutil) byla 

šířka zakázaného pásma stanovena na 3,15 eV. Vzorek komerčního 

katalyzátoru TiO2-P25, kde je kromě krystalického anatasu i rutil, má hodnotu 

zakázaného pásu větší, a to 3,38 eV. Přítomnost různých typů fází TiO2 

katalyzátoru ovlivňuje šířku zakázaného pásu. 

 Nanovlákenná struktura NnF Ceram katalyzátoru byla jasně prokázána 

transmisní elektronovou mikroskopií. Šířka nanovláken se pohybovala v 

rozmezí od 115,22 nm do 687,66 nm. 

Účinnost ukotvených fotokatalyzátorů na bázi TiO2 byla testována při 

fotokatalytickém čištění vody od vybraných modelových bakterií a hormonů typických pro 

bazénové vody. Výsledky fotokatalytických testů lze shrnout následovně: 

 Oba použité fotokatalyzátory (NnF Ceram i TiO2-P25) imobilizované na nosiči 

lze za daných podmínek použít pro fotokatalytické odbourávání studovaných 

bakterií. 

 Pro odbourávání hormonů vykazoval vyšší fotokatalytickou aktivitu komerční 

katalyzátor TiO2-P25. Nejsnadněji byl odbouráván progesteron a všechny typy 

estradiolů, a to jak v přítomnosti TiO2-P25 tak NnF Ceram. Naopak nejnižší 

konverze bylo dosaženo v případě estronu (E1) a estriolu (E3).  

 Vyšší aktivitu dvoufázového fotokatalyzátoru TiO2-P25 (80 hm. % anatas 

a 20 hm. % rutil) lze přisoudit synergickému efektu. Jedná se o migraci 

fotoexcitovaných elektronů z vodivostního pásu rutilu do vodivostního pásu 

anatasu, čímž se efektivně potlačuje rekombinace párů elektron - díra. Nicméně 
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reakce probíhají snadněji na aktivních místech anatasu. Pro synergický efekt 

jsou tedy nezbytné obě formy. 

Fotokatalyzátory na bázi TiO2 imobilizované vodním sklem se ukázaly nadějnými  

pro fotokatalytické čištění vody kontaminované bakteriemi a zbytkovými hormony. Vyvinuté 

fotokatalytické zařízení pro degradaci hormonů a bakterií by mohlo najít uplatnění v 

komerční oblasti využívající vířivky či podobná zařízení, sloužící ke koupání lidí, kteří 

mohou vodu vybranými hormony a bakteriemi znečistit.  
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 11   SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Ci   (mol.m
3
)  koncentrace hormonu  

 

EA  (kJ  mol
-1

)  aktivační energie 

EEO  (kWh m
-3

)  (Electric energy per order) elektrická energie potřebná  

     na snížení koncentrace kontaminantů o jeden řád 

Eg  (eV)   energie zakázaného pásu 

h  (6,626210
-34

 J  s) Planckova konstanta

H  (kJ  mol
-1

)  změna entalpie 

k  (min
-1

)   rychlostní konstanta reakce 1. řádu 

LVRPA (W.m
-3

)  místní objemová rychlost absorpce fotonů 

P  (kW)   výkon zdroje UV lampy 

SBET (m
2
.g

-1
)  specifický povrch katalyzátoru stanovený metodou BET 

Smeso  (m
2
.g

-1
)  povrch mesopórů  

t  (min)   čas 

Vmikro  (mm
3  

g
-1

)  objem mikropórů 

XA  (-)   stupeň přeměny (konverze) látky A 

 

 

ν  (Hz)   frekvence elektromagnetického záření

  (nm)   vlnová délka elektromagnetického záření 

Φ   (W/m
2
)  intenzita záření světelného zdroje  

 

e
-
     volný elektron 

h
+
     kladná díra 

 

AOTs     (Advanced oxidation technologies) pokročilé oxidační  

     technologie 

ATL      atenolol 

AV ČR    Akademie věd České republiky 

BET     metoda pro určení specifického povrchu podle  

     Brunauera, Emmeta a Tellera 
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BJH     metoda pro výpočet distribuce pórů podle Barreta,  

     Joynera a Halenda 

BPA     bisfenol A 

CB     (conduction band) vodivostní pás 

CCM      České sbírky mikroorganismů 

CP     4-chlorfenol 

CVD      (chemical vapour deposition) chemická depozice z  

     plynné fáze 

CWAO    katalytická oxidace mokrým vzduchem  

ČOV     čistírna odpadních vod 

DCP     2,4-dichlorofenol 

DNA      deoxyribonukleová kyselina 

E1     estron 

E2     17β-estradiol 

E3     estriol 

EE2     17α-ethinylestradiol 

FFT     rychlá Fourierova transformace 

FAU      faujasite – minerálová kupina zeolitu 

GAC      (Granulated activated carbon) granulované aktivní uhlí 

GO     oxidu grafitu 

HCT     hydrochlorothiazid  

hm. %     hmotnostní % 

kol.     kolektiv 

KTJ     kolonie tvořící jednotky 

MPN     (most probable number) nejpravděpodobnější počet 

     mikroorganismů 

např.     například 

NSA     nesteroidní léky s protizánětlivými účinky 

•O2
-
      superoxidový anion 

Obr.     obrázek 

OFX     ofloxacin 

•OH     hydroxylový radikál 

•OOH      hydroperoxylový radikál 

PCDD      polychlorovaný dibenzo-p-dioxin 
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PCDF      polychlorovaný dibenzofuran 

PECVD     (plasma enhanced chemical vapour deposition)  

     plazmochemická depozice z plynné fáze 

PPESK    poly-ftalazin-ethersulfon-keton 

PVD     (physical vapour deposition) fyzikální metody depozice  

     s využitím magnetronového naprašování  

RGO      redukovaný oxid grafitu 

RNA      Ribonukleová kyselina 

SEM     (scanning electron microscope) rastrovací elektronový 

     mikroskop 

tab.     tabulka 

TCP     2,4,6-trichlorfenol 

TCP     celkový obsah chlorofenolů 

TEM     transmisní elektronová mikroskopie 

TiO2 - P25    komerční TiO2 Evonik P25 (Degussa) 

TMP     trimethoprim 

TOC     celkový organický uhlík 

UV     ultrafialová oblast záření 

UVA     dlouhovlnné ultrafialové záření (400 – 320 nm) 

UVC     krátkovlnné ultrafialové záření (pod 280 nm) 

UV-Vis    ultrafialová – viditelná 

VB     (valence band) valenční pás 

XRD     rentgenová difrakční analýza  

WPPM     metoda Whole Powder Pattern Modelling 

1D     jednorozměrný 

3D     trojrozměrný 
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Příloha č. 1: Nákres reaktoru  
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Příloha č. 2: Fotografie zařízení: (a) kompletní experimentální zařízení (b) reaktor, (c) 

způsob připojení zdroje lampy a hadic. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

 


